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  67لس األمن قريبا لتقديم طلب االعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود  مجإلى يتوجه عباس .1

 كشف المفاوض الفلسطيني صائب عريقات أمس عن وثيقة لمنظمة التحرير تفيد ان :ب.ف. ا-رام اهللا 
الرئيس والقيادة قرروا التوجه لألمم المتحدة لتقديم طلب االعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 

مركزية فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير «وقال عريقات ان  . الشرقية وعاصمتها القدس1967
، من دون ان يحدد متى سيتم تقديم »اتخذوا قرارا بذلك وهذا هو خيار الرئيس محمود عباس اآلن

خيار ان تقدم فلسطين طلب عضوية كاملة لمجلس األمن الدولي، يعتبر خيارا «وقال عريقات ان  .الطلب
  .» بد من العمل لتنفيذه في أسرع وقت ممكنواقعيا ال
نتنياهو غير ممكنة ألنها ترفض ) بنيامين(لقد اصبحنا مقتنعين بان المفاوضات مع حكومة «واوضح 

لذلك قررت القيادة الفلسطينية ان . 1967وقف االستيطان ومرجعية المفاوضات على اساس حدود عام 
  .»أولها طلب االعترافتبدأ بتنفيذ خياراتها البديلة للمفاوضات و

ان قرار اسرائيل اعادة «وتعتبر وثيقة صادرة عن منظمة التحرير والتي اطلعت عليها فرانس برس 
 واعادة االدارة المدنية 1650احتالل مناطق السلطة الفلسطينية وفق القرار العسكري االسرائيلي رقم 

  .»ية السلطة الفلسطينيةاالسرائيلية وسلسلة من االجراءات االخرى محاولة اللغاء وال
مخطط اسرائيلي لمنع قيام دولة فلسطين أي تفضيل تعميق االحتالل من «وتضيف ان هذه االجراءات 

  .»خالل االستيطان وفرض الحقائق على األرض
محطة لالنتقال من االحتالل الى الدولة «لكن الوثيقة تشير الى رفض حل السلطة الوطينة وتعتبرها 

سنتوجه الى مجلس األمن الدولي بأقرب وقت ممكن واذا نجحنا بذلك سيطلب « عريقات وقال .»المستقلة
  .»المجلس من دول الجمعية العامة لألمم المتحدة االعتراف بدولة فلسطين

الوضع السياسي «وتحمل الوثيقة التي اعدتها دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية عنوان 
فلسطين دولة تحت «وتعتبر ان . »فاوضات ونجاح الخيارات الفلسطينيةعلى ضوء استمرار وقف الم

االحتالل واالعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل انتصارا للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وليس خطوة 
  .»شكلية

ان االعتراف اضافة الى األهمية السياسية التي يمثلها، يخرج اقامة دولة فلسطين من مربع «وترى 
لمفاوضات والتي تصر اسرائيل عليها، أي ان تكون دولة فلسطين نتيجة للمفاوضات، الى مربع حق ا

أي ان ميالد فلسطين واعادتها الى خارطة الجغرافيا هو عمل . الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
  .»يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

كانت قائمة قبل اقامة دولة اسرائيل، وقبل االحتالل االسرائيلي عام دولة فلسطين «وتتمسك الوثيقة بان 
 بقرار عصبة األمم المتحدة أسوة بأقاليم 1922 ألن فلسطين وضعت تحت االنتداب البريطاني عام 1967

  .»كثيرة نالت جميعها استقاللها فيما بعد باستثناء فلسطين
ين يعني ان فلسطين دولة تحت االحتالل وليست اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسط«وتشير الى ان 

  .»أراضي متنازعا عليها كما تحاول اسرائيل تكريسه
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 الذي حدد المعايير التقليدية للدولة وهي سكان دائمون 1933الى ميثاق مونتيفديو لعام «وتستند الوثيقة 
أال تنشأ الدول بمخالفة وأرض محددة وحكومة فعالة القدرة على العالقات مع الدول األخرى وبأنه يجب 

  .»للقانون الدولي
تتمثل اليوم بعدم اقامة دولة فلسطين واعادتها الى «وبشأن النقطة األخيرة تعتبر ان مخالفة القانون الدولي 

  .»خارطة الجغرافيا وليس العكس
ب ان وضع دولة فلسطين يتالءم بشكل تام مع هذه المعايير ضمن بنية ابناء الشع«وتعتبر الوثيقة 

 مليون نسمة اكثر من اربعة مليون منهم يعيشون بشكل دائم في الضفة 11الفلسطيني الذين يفوق عددهم 
  .»الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة

، وهناك نظام 1949حدود فلسطين المعترف بها دوليا هي حدود وقف اطالق النار لعام «وتذكر بان 
  .»نية ومؤسساتها والسلطة الفلسطينية ومؤسساتهافلسطيني فاعل ممثل بمنظمة التحرير الفلسطي

فلسطين تتمتع بعضوية كاملة في الجامعة العربية وفي منظمة المؤتمر اإلسالمي وحركة «كما تذكر بان 
ولها صفة مراقب في األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية .. 77عدم االنحياز ومجموعة الـ 

  .» سفارة77منها (..) سية في مختلف القارات  بعثات دبلوما110وأكثر من (..) 
يصبح االنسحاب التدريجي لالحتالل اإلسرائيلي والذي بدأ «وتعتبر انه مع الحصول على االعتراف 

 واستكمل من غالبية المناطق المأهولة بالسكان في الضفة الغربية، ونقل 1994بقطاع غزة وأريحا عام 
  .»جزء ال يتجزأ من عملية االستقالل الفلسطيني.. الوالية األمنية للسلطة الفلسطينية 

  21/3/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  دعوة هنية لعباس كانت على أساس الحوار أوال ثم حكومة وحدة وليس العكس: النونو .2
أكد طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة على موقف الحكومة : القدس المحتلة

جاء ذلك خالل برنامج لقاء مع . اء االنقسام وتحقيق مصالحة حقيقية والتوافق على حل دائممن إنه
مسؤول امس الذي ينظمه المكتب اإلعالمي الحكومي أسبوعيا حيث تحدث النونو عن موقف الحكومة 

وبين النونو أن دعوة رئيس الوزراء إسماعيل . حول مجمل التطورات في الوضع الفلسطيني الداخلي
نية إلى الرئيس محمود عباس واضحة بأن الحوار أوال ، ثم حكومة وحدة وطنية وليس العكس ، حتى ه

  .ال نقع في أخطاء سابقة مثل اتفاق مكة
وشدد أن الحكومة لن تسمح بالمطلق بإعادة الفوضى إلى شوارع قطاع غزة ، مشددا على أن حالة 

وأوضح أن الحكومة تريد من . ح لها بالعودة نهائياالفلتان األمني التي كانت قبل خمس أعوام غير مسمو
  ".الرئيس عباس زيارة سياسية لحوار فلسطيني وإنهاء االنقسام وليست إعالمية

وبين أن بعض فصائل اليسار الفلسطيني أرادت تحويل الحراك الشعبي واستغالل الفرصة لنشر الفوضى 
الشعب على قاعدة نقل ما يحصل في الدول وتحويله إلى حراك سياسي وحزبي يخدم أجندات ال تخدم 

العربية إلى غزة ونقل العدوى لإلطاحة بالحكومة والنظام ، وذلك لالستفادة بالضغط على الحكومة على 
  .انجاز اتفاق لتنازالت سياسية واضحة من خالل استغالل الحراك الشبابي
تفاق بين الفصائل والمجموعات وفيما يتعلق بما حصل في ساحة الكتيبة ، بين النونو أنه حسب اال

الشبابية الداعية إلنهاء االنقسام أن الساعة الخامسة مساء هو موعد إنهاء الفعاليات ، وأن المكان 
المخصص للتجمع هو ساحة الجندي المجهول وليس ساحة الكتيبة ، باإلضافة على إطالق شعارات ضد 

  ".ل رجال األمن لفرض القانون واألمنالحكومة تنادي بإنهاء االنقالب وغيرها مما أدى لتدخ
أثناء االعتصام في ساحة الجندي خرجت بعض الهتافات ضد الحكومة وعمليات استفزاز : "وأردف قائال

ضد الشرطة من أشخاص تابعين لألجهزة األمنية السابقة حاولت صرف المسيرة عن أهدافها ونجحت 
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فيما يخص احتكاك رجال األمن على الصحفيين خالل و". في ذلك عند انتقال االعتصام إلى ساحة الكتيبة
  ".نقدم اعتذارنا من أي صحفي مسه أي سوء لفظي أو معنوي: "األحداث السابقة ، قال النونو

 21/3/2011الدستور، عمان، 
  

   في غزة مطلع األسبوع القادم اذا تجاوزنا العقباتعباس: األغا .3
 التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية، أن الـرئيس         كشف الدكتور زكريا األغا عضو اللجنة     - معا -غزة

سوف يصل قطاع غزة مطلع األسبوع القادم إذا ما تمت األمـور كمـا هـو                " أبو مازن "محمود عباس   
  .مخطط لها بشكل جيد، مشيراً إلى إعالن حماس موافقتها المبدئية على قبول مبادرة الرئيس

ن تتخذ حركة حماس القرار االيجابي الذي ينتظره منها نرجوا أ": "معا"وقال األغا في حديث لوكالة 
الشعب الفلسطيني، ونحن على ثقة أن هذه المبادرة لألخ الرئيس وقدومه لغزة في مثل هذه الظروف التي 
نعيشها، بمثابة قرار جرئ ويقطع مسافات طويلة على طريق إنهاء حالة االنقسام ويمثل خطوة عملية 

  ".دة الشعب الفلسطيني بالضفة وغزةعلى إعادة التأكيد على وح
لكن األغا اشار لوجود بعض العقبات التي قد تعترض الزيارة، معرباً عن أمله في أن يتم تجاوزها 

  .لضمان نجاح الزيارة وتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني
   20/3/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  ك لوقف التصعيد اإلسرائيلي حكومة هنية تطالب األمم المتحدة والدول العربية بالتحر .4

، أن حكومته 2011-3-20أفاد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني يوسف رزقة، األحد 
وجهت رسائل عديدة لجهات دولية وعربية لوقف التصعيد اإلسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مطالبةً 

 صحفي وزعه المكتب اإلعالمي وقال رزقة في تصريح . بالتدخل الفوري لوقف التصعيد الحاصل
لألمانة العامة لمجلس الوزراء، إن الحكومة وجهت رسائل عاجلة لألمين العام لألمم المتحدة واألمين 
العام لجامعة الدول العربية ولبعض دول االتحاد األوروبي ومنها النرويج، تكشف فيها عن المخططات 

لتصعيد اإلسرائيلي يهدف كذلك إلفشال جهود تحقيق وذكر أن ا . اإلسرائيلية التصعيدية ضد قطاع غزة
  .المصالحة وإعادة اللحمة ألبناء الشعب الفلسطيني

  20/3/2011، فلسطين أون الين
  

  منظمة التحرير تطلق حملة المليون توقيع على وثيقة حق العودة .5
يا اآلغـا عـن     أعلن رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية زكر         :  حامد جاد  -غزة  

انطالق حملة المليون توقيع على وثيقة حق العودة، موضحا في مؤتمر صحافي عقده صـباح أمـس أن                  
الحملة تهدف إلى إعادة التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه العادل في العودة إلى دياره التي شرد                 

اط حق العـودة، إلـى جانـب        ، ورفض التوطين وكافة المؤامرات التي تهدف إلى إسق        1948منها العام   
إيصال رسالة للمجتمع الدولي وخاصة األمم المتحدة أن الشعب الفلسطيني لم ولن يتخلى عن حق العودة،                

وأشار إلـى أن    . وأن استقرار األمن والسالم في المنطقة مرتهن بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم             
ية والمخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات خاصـة        الحملة ستنطلق في كافة مناطق األراضي الفلسطين      

  .في أوروبا وأميركا لضمان أوسع مشاركة للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم
وأوضح أن دائرة شؤون الالجئين واللجان الشعبية في المخيمات ستفتح مكاتبها يومياً على طول مدة 

 التوقيع نظراً لوجود الكثير من العائالت الفلسطينية الحملة الستقبال الالجئين في المخيمات لتسهيل عملية
داخل المخيمات تفتقر إلى أجهزة الحاسوب التي من خاللها ستتم عملية التوقيع، متوقعاً أن يتجاوز عدد 

  .التوقيعات مليوني توقيع
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 نتائج  من أيار المقبل، وأن14وبين اآلغا أن حملة التوقيع بدأت اعتبارا من يوم أمس وستتواصل حتى 
 للنكبة في الخامس 63الحملة وعدد الموقعين على الوثيقة سيعلن عنها مع انطالق فعاليات إحياء الذكرى 

  .عشر من الشهر ذاته
 21/3/2011الغد، عمان، 

  
  تضرب دعوات المصالحة" جريمة وطنية"المحاكمات العسكرية في الضفة ":التغيير واإلصالح" .6

في المجلس التشريعي الفلسطيني، قرار السلطة في رام اهللا " صالحالتغيير واإل"استنكرت كتلة  :غزة
 بتقديم ثمانية من المعتقلين السياسيين لديها إلى المحاكم العسكرية، معتبرة أن مثل هذا اإلجراء يعد

  .، وفق تقديرها"جريمة وطنية وضربا لدعوات المصالحة وإنهاء االنقسام"
، أن ممارسات السلطة )20/3(نسخة عنه اليوم األحد " برسقدس "وأفادت الكتلة، في بيان تلقّت 

الفلسطينية في الضفة الغربية وأهمها مواصلة سياسة االعتقال السياسي ضد المقاومين لالحتالل، إنما 
زيف دعوات فتح للمصالحة وأنها غير معينة بإنهاء االنقسام ومستفيدة منه، كما تؤكد على "تدلّل على 

  .، حسب البيان"مية بوقف عرض المعتقلين على المحاكم العسكريةكذب مواقفها اإلعال
تقدم مصالحتها مع االحتالل على مصالحتها "البرلمانية، إن السلطة الفلسطينية " حماس"وقالت كتلة 

الشعب الفلسطيني، وتصر على عدم تهيئة األجواء والمناخات للمصالحة الوطنية، كما أنها تضع البؤر 
 من خالل فرض الواقع األمني الحديدي بالضفة وتوجيه أفراد أجهزتها األمنية البائدة أمام طريق الحوار

  .، كما قالت"في غزة إلعادة إنتاج الفوضى والفلتان تحت ستار دعوات إنهاء االنقسام الزائفة
  20/3/2011، قدس برس

  
  متهمالضغط على ذوي األسرى لن ُيعيد شاليط واالحتالل مسؤول عن سال: وزارة األسرى .7

حملت وزارة األسرى والمحررين في حكومة غزة، سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة : غزة
عن حياة ذوي األسرى الفلسطينيين وضمان سالمتهم خالل زيارة أبنائهم داخل السجون اإلسرائيلية، 

اإلسرائيلي األسير في وذلك على ضوء تهديد جماعات من المستوطنين بالتعرض لهم تضامنا مع الجندي 
  .قطاع غزة جلعاد شاليط

عن نيتها " فيسبوك"وكانت مجموعة من المستوطنين اليهود قد أعلنت عبر موقع التواصل االجتماعي 
اعتراض الحافالت التي تقل ذوي المعتقلين الفلسطينيين خالل توجههم لزيارة أبنائهم في سجون 

المشاركة في مضايقة ذوي األسرى بدعوى التضامن مع االحتالل، فيما دعت كافة المستوطنين إلى 
  .شاليط

وبين مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة، رياض األشقر، أن المستوطنين قاموا في فترات سابقة باعتراض 
حافالت أهالي األسرى باالعتداء عليهم ورشقهم بالحجارة، كما حاولوا منعهم من الوصول إلى مراكز 

ائهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه هي المرة األولى التي يتم فيها التحريض السجون لزيارة أبن
  .بطريقة علنية لغايات حشد أعداد كبيرة من اإلسرائيليين، مما يدعو إلى القلق على سالمة ذوي األسرى

الوحيدة الطريقة "، وأضاف أن "لن يعيد شاليط إلى أهله"وأكّد األشقر، أن الضغط على األسرى أو ذويهم 
لعوده شاليط حيا هو الضغط على حكومة االحتالل من أجل تنفيذ صفقة التبادل، والموافقة على األسماء 

  .، كما قال"التي قدمتها الفصائل الفلسطينية إلتمام الصفقة
  20/3/2011، قدس برس
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  عريقات يكشف تفاصيل المكالمة الهاتفية األخيرة بين عباس واوباما .8
صائب عريقات ، . كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د: رنة كمال زكا-عمان 

النقاب للمرة األولى عن التفاصيل الكاملة للمكالمة الهاتفية الصعبة التي جرت بين الرئيس محمود عباس 
ي والرئيس االميركي باراك اوباما عشية طرح مشروع قرار امام مجلس االمن الدولي ضد االستيطان ف

  .االراضي الفلسطينية خالفا للرغبة االميركية
إذا "واشار عريقات في دراسة وزعت على المجلس المركزي في دورته األخيرة أن اوباما قال للرئيس 

ارتأيت االستمرار في مجلس األمن فهذا يعتبر عمالً غير صديق وسوف يعرض مصالحنا للخطر ، 
وسوف يعني ذلك أيضاً أنكم . لكونجرس النظر في المساعدات لكموقد يعيد ا. ويهدد سفاراتنا ومصالحنا

سيكون كل العرب معك ، إذا ما قُبلت "واضاف الرئيس االميركي". ال تريدون مساعدتنا في عملية السالم
ال مجال لدينا في مجلس األمن . ذهابك إلى مجلس األمن لن يساعدك ال معنا وال مع العرب. الرزمة

  ".سوى الفيتو
ان التحديات " شباط الماضي بالقول 17 الرئيس االميركي استهل المكالمة الهاتفية التي جرت يوم وكان

فالتحديات خلقت معها فرصة يجب . التي تواجهها المنطقة تتطلب االسراع في حل القضية الفلسطينية 
مشيرا الى "أوباماال يوجد رئيس في تاريخ أمريكا يتعاطف مع الفلسطينيين أكثر من الرئيس . استغاللها

هذا خيار ال يناسب أمريكا وهي تطرح رزمة "انه يعرف أن الرئيس أبو مازن ذهب إلى مجلس األمن و
 ، ت 1967 بيان رئاسي ، ب وفد مجلس األمن إلى المنطقة ألول مرة منذ عام -مقابل ذلك وهي أ 

الصحف األمريكية غير " الى ان  منوها1967" إصدار بيان من الرباعية يورد مبدأ الدولتين على حدود
  ".وأن اسرائيل أعتبرت ذلك خذالناً لها. راضية عن هذه الرزمة

اشكرك على مساعدتك لنا وعلى حرصك على عملية "واشار عريقات الى ان الرئيس عباس رد بالقول 
 األخرين انا اتصرف وفقاً لمصالح الشعب الفلسطيني ، ال أستطيع أن ُأغير موقفي أو أطلب من. السالم

. طرحنا مشروع القرار منذ شهرين" واضاف نقال عن الرئيس" التغيير ، وقد سئمت الوعود التي ال تنفذ
حتى كان بيان الرباعية األخير الفارغ من أي مضمون ، ليس لدينا شريك . تأجيل وراء تأجيل دون نتيجة

 وهو اآلن ال يقوم فقط باالستيطان في اسرائيلي ، نتنياهو خذلك ، وسد الطريق أمامك ، لقد خذلنا أيضاً
في الضفة وانما في األحياء العربية في القدس ، الشيخ جراح ، الطور ، سلوان ، انه يضرب عرض 

  ".الحائط بكل الدعوات إلحياء عملية السالم
كر أنا أفهم ظروفك وعليك أن تفهم ظروفي؟ إذا كان هذا ما تُف"وتابع ناقال عن الرئيس قوله في المكالمة 

به نحونا ، فعلي اتخاذ قرارات جدية ، أنا هنا لخدمة مصالح الشعب الفلسطيني ، ويبدو أنني لم أعد 
  ".أستطيع ذلك وعلي اتخاذ القرار المناسب

في اليوم التالي جاءت مكالمة للرئيس عباس من وزيرة الخارجية االميركية هيالري "وذكر عريقات انه 
اإلدارة األمريكية حاولت بكل جهد ممكن إقناع "وقال . الرئيس أوباماكلينتون ، بنفس مضمون مكالمة 

وجاءت رسائل اإلدارة األمريكية عبر عدد ال بأس به من ". الرئيس أبو مازن بسحب مشروع القرار
دول العالم ، والشخصيات الدولية ، إضافة إلى عدد كبير من محاوالت االتصال مع جهات وشخصيات 

  ".فلسطينية
 شباط بعرض 18وقام في مساء يوم . تمسك الرئيس محمود عباس بموقفه"عريقات الى انه واشار 

مجمل التطورات المتعلقة بمشروع القرار في مجلس األمن ، على اجتماع مشترك للجنتين التنفيذية 
حيث قرر االجتماع باإلجماع دعم موقف الرئيس ) فتح(لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة 

 18وهذا ما حدث في مساء . حمود عباس برفض سحب مشروع القرار ، وعرضه على التصويتم
ضد مشروع " الفيتو" دولة لصالح القرار ، واستخدمت الواليات المتحدة االميركية 14شباط حيث صوتت 

  "القرار
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ولم . ة األمريكية لم تكن هذه المرة األولى التي يقول فيها الرئيس عباس ال لإلدار"ونوه عريقات الى انه 
كانت هذه المرة الثامنة التي . تكن المرة األولى التي تقوم اإلدارة األمريكية بتهديد الرئيس أبو مازن 

للتاريخ وللحقيقة " وقال("ال)تهدد فيها االدارات األمريكية والمرة الثامنة التي يقول فيها الرئيس أبو مازن 
أبو مازن والقيادة الفلسطينية يخضعان للفيتو األمريكي أو ، ولكل هؤالء الذين يروجون بأن الرئيس 

  :االمالءات األمريكية أدرج لكم هذه التهديدات والالءات حسب تسلسل حدوثها
 ، هددت أمريكا بوقف المساعدات للسلطة 2006 عند فوز حماس في االنتخابات التشريعية عام 1 -

) ال(زارة دون قبول شروط الرباعية ، فقال أبو مازنبتشكيل الو" حماس"الفلسطينية ، إن كلف أبو مازن
  .وكلف هنية بتشكيل الحكومة

 ، هددت اإلدارة األمريكية بقطع المساعدات وعدم التعامل مع السلطة 2007 عند توقيع اتفاق مكة 2 -
وشكل حكومة وحدة وطنية ) ال(إن شكل أبو مازن حكومة وحدة وطنية برئاسة هنية ، فقال أبو مازن

  .اسة هنيةبرئ
 ، جاء نائب الرئيس األمريكي ديك شيني إلى ا رم اهللا 2008 عندما عقدت قمة دمشق العربية عام 3 -

 ملك ورئيس وأمير عربي وذكر 12وطلب من الرئيس أبو مازن عدم الذهاب إلى قمة دمشق أسوةَ ب 
ومصلحتي تتطلب أن ) ال( مليون دوالر فقال أبو مازن450أبو مازن أن أمريكا تقدم للسلطة أكثر من 

  .اذهب إلى قمة دمشق
.  ، ذهب الرئيس أبو مازن إلى مجلس األمن2009 اثناء العدوان االسرائيلي على قطاع غزة ، - 4

  وكان أن صدر القرار ) ال(وهددت أمريكا وطالبت بسحب مشروع القرار وقال أبو مازن
 ، هددت أمريكا 2009ولدستون عام  عندما قرر أبو مازن إعادة التصويت على توصيات غ5 - 1860

  .وتم اعتماد تقرير غولدستون )ال(، وقال أبو مازن 
هددت أمريكا وطالبت أبو  ) 2009(  عندما طرح األشقاء في مصر وثيقة المصالحة المصرية 6 -

  .ووقع على وثيقة المصالحة ( ال)مازن بعدم التوقيع ، فكان أن قال 
 طالبت أمريكا بوجوب استمرار 2010يد االستيطان في أيلول  عندما قرر نتانياهو عدم تجم7 -

فقال . المفاوضات المباشرة ، وهددت بقطع المساعدات إن أوقف الرئيس أبو مازن المفاوضات 
  .وأوقف المفاوضات )ال(
 عندما أصر الرئيس أبو مازن على طرح مشروع قرار اعتبار االستيطان غير شرعي وغير 8 -

) ال(يس اوباما في اتصال مباشر مع الرئيس أبو مازن بقطع العالقات بشكل تام فقاللقانوني ، هدد الرئ
  .الفيتو ) وطرح مشروع القرار للتصويت واستخدمت أمريكا 

 21/3/2011الغد، عمان، 
  

  سنواجه االحتالل بكل قسوة و ..المصالحة بحاجة إلنهاء االعتقاالت والتنسيق األمني: أبو عبيدة .9
رهن الناطق اإلعالمي باسم كتائب الشهيد عزالدين القسام نجاح زيارة رئيس  : عمر عوض- غزة

السلطة المنتهية واليته محمود عباس إلى غزة من اجل اتمام المصالحة الفلسطينية بإطالق سراح مئات 
  . المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية

إنه عار على جبين سلط فتح أن تتحدث عن المصالحة وهي "": الرسالة نت"وقال أبو عبيدة في مقابلة مع 
  ".تعتقل المجاهدين، وتحمي االحتالل من خالل التنسيق األمني معه

لألسف عباس ال يجد من يصدقه ألن أجهزته األمنية تعتقل المقاومين الشرفاء وتستمر : "وأضاف
  ". باستدعائهم ومالحقتهم من خالل التنسيق األمني مع االحتالل
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ستبقى فقط مجرد فقاعات وحبر على ورق إذا لم تكون مصدقة "وشدد أبو عبيدة على أن دعوة عباس 
ومشفوعة بأداء وطني على األرض من خالل وقف االعتقال السياسي والمالحقة األمنية للمقاومين ووقف 

  "التنسيق مع االحتالل
 خاللها القائمون على سلطة فتح في رام هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يثبت من: "وأوضح قائالً

ونبه أبو عبيدة إلى أن القسام ردت على كل ".اهللا أنهم صادقون بالفعل بالتوجه إلى مصالحة فلسطينية
المزاودين عليه واتهموا بالتخلي عن المقاومة بعدما قصف االحتالل الصهيوني ومغتصباته المتاخمة لغزة 

  . بخمسين قذيفة هاون
هي رسالة أولية لالحتالل وأن الكتائب لن تقف مكتوفة األيدي أمام جرائم " القسام وأكد أن قصف

االحتالل بحق الشعب الفلسطيني، خاصةً عمليات القصف المتوالية التي تصاعدت في الفترة األخيرة 
والتي بلغت ذروتها في اغتيال اثنين من مجاهدي القسام وهما عدنان اشتيوي وغسان أبو عمر في قصف 

  ".موقع أبو جراد جنوب مدينة غزة
وتوعد أبو عبيدة االحتالل برد قوي إذا استمر في عدوانه بحق الفلسطينيين في غزة، مؤكداً في الوقت 

  .ذاته على ثقة القسام بقيادته وشعبه
واثقون من عملنا وقيادتنا، وشعبنا يعرف من نحن وماذا نفعل من أجل قضيتنا وأرضنا والوقائع : "وقال
  ".األرض ستثبت من الذي يقاوم االحتالل ويقود المقاومة ومن بقي في ذيل القافلةعلى 

  تكتيكات القسام للرد
وعن وسائل وتكتيكات القسام في الرد على االحتالل بين أن قيادته تدرس في كل مرحلة من المراحل 

أن يكون بالصواريخ أو طبيعة الرد وتستخدم ما لديها من وسائل قتالية مناسبة، موضحاً أن الرد يمكن 
  .قذائف الهاون أو وسائل أخرى

وشدد أبو عبيدة على حق المقاومة المشروع في الرد على جرائم االحتالل، كاشفا أن كتائب القسام 
تراقب تحركات االحتالل وقواته في المناطق الحدودية عن كثب، وتدرس آلية الرد المناسبة ألي عدوان 

  .جديد على شعبنا
، "سام استطاع إفشال العديد من الخطط والتكتيكات الصهيونية بالقرب من المناطق الحدوديةالق: "وقال

بمراقبته المستمرة للعمليات الصهيونية باستمرار ودراسة طبيعة الرد عليها ومواجهتها إلفشال "مضيفا 
  ".مخططات االحتالل

ي إفشال عملية عسكرية خاصة الصهيونية عن نجاح كتائب القسام ف" يديعوت"وحول ما نشرته صحيفة 
لقوات االحتالل على حدود غزة، من خالل قصفها المكثف للمواقع العسكرية بعشرات قذائف الهاون، 

ال تعليق لدينا على هذا الخبر، وما قمنا به بشكل واضح أعلناه في بيان رسمي : "عقب أبو عبيدة، قائالً
 عسكرية محاذية للقطاع رداً على الجرائم للكتائب وأن عشرات قذائف الهاون أطلقت على مواقع

  ".المتصاعدة بحق أهلنا في القطاع
وفيما يتعلق بتهديدات االحتالل بشن عملية عسكرية واسعة على غزة، قلل أبو عبيدة من جدوى 
التهديدات، مشيرا إلى أنها تهدف لتبرير عدوان االحتالل، وتشويه صورة المقاومة والتحريض عليها أمام 

  .العام العالميالرأي 
االحتالل يستغل فترة الهدوء، ليحرض على المقاومة، من خالل تقارير استخبارية يدعي فيها قيام : "وقال

  ". المقاومة بتهريب أسلحة جديدة عبر البحر من خالل السفن
  شكوى االحتالل للمقاومة

 للقسام أنها تهدف وعن شكوى االحتالل للمقاومة في مجلس األمن الدولي، رأى الناطق اإلعالمي
إلظهاره في موقع الضحية لتأليب العالم على المقاومة وتوفير الذرائع الستمرار عدوانه بحق الشعب 

  . الفلسطيني
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وأشار إلى أن االحتالل يظلل العالم ويغطي على عدوانه المسعور بحق المواطنين العزل في غزة، مؤكداً 
هذا األمر ليس جديداً علينا أن : "وقال.ب االحتالل الباطلةعلى وعي المقاومة الفلسطينية وكشفها ألسالي

نتوقع كل شيء من االحتالل الصهيوني ولكن بنفس الوقت هذا التهديد والتخويف لن يربكنا ونحن لن 
  ". نخضع لمنطق التهديد والترهيب، الذي يمارسه االحتالل ضدنا
تواصل طريقها وهي تعد العدة لمواجهة وأكد أبو عبيدة أن كتائب القسام تعمل على أرضية صلبة وس

  . االحتالل بكل ما لديها من قوة، وستتصدى ألي حماقة قد يرتكبها االحتالل مهما كان حجمها
وشدد على حرص االحتالل على بقاء قطاع غزة، في دائرة المواجهة، وذلك لتطبيق نظريته األمنية 

يناً أنه ال يمر أسبوع إال ويرتكب فيه االحتالل والعسكرية، التي يسفك من خاللها الدم الفلسطيني، مب
  . عدوان جديد على غزة يسفك فيه الدماء الفلسطينية

  التحضير لعدوان جديد
ونوه إلى أن استمرار التحليق المكثف لطائرات االستطالع في أجواء قطاع غزة على مدار الساعة 

  . على غزةمؤشر على نوايا االحتالل العدوانية، وتحضيره لعدوان جديد 
لدى االحتالل أهداف أمنية وعسكرية يسعى لتحقيقها بكل ما يملك من تكنولوجيا : "وقال أبو عبيدة

متطورة، وأسلحة فتاكة وأن عمليات التوغل والقصف والتحليق المتواصل للطائرات على مدار العام في 
  ".قاومتهسماء قطاع غزة، أدوات ووسائل يسعى االحتالل من خاللها إرهاب شعبنا وم

هذه االعتداءات والخروقات لفترات التهدئة السابقة والحالية، تؤكد على نوايا االحتالل : "وأضاف
  ".العدوانية، وتكشف أهدافه العسكرية واالستخباراتية على حدود قطاع غزة

لى وعن الحرب النفسية التي يخوضها االحتالل بحق الفلسطينيين من خالل توزيع البيانات التحريضية ع
  .المقاومة للتقليل من نجاعتها، أكد أبو عبيدة على فشل االحتالل في ذلك

ثبت فشل االحتالل في سنوات االنتفاضة كافة في المعركة النفسية التي يشنها على : "وقال أبو عبيدة
  ".شعبنا والتي يحاول من خاللها التحريض على المقاومة

المواطنين، ومصلحتهم هي سياسة مكشوفة يحاول من ولفت إلى أن ادعاء االحتالل وحرصه على حياة 
خاللها اللعب بأعصابهم من خالل حربه النفسية، وأكد على وعي وثقافة الفلسطينيين بعد تجاربهم التي 

وشدد على أن الخبرة الطويلة التي اكتسبها الفلسطيني مع . اكتسبوها خالل الحرب األخيرة على غزة
ساليب االحتالل وحربه النفسية، مما جعل مردودها سلبياً على االحتالل، االحتالل جعلته أكثر وعياً أل

  .مبيناً أن المواطنين أصبحوا أكثر التفافاً حول المقاومة
  شاليط وموقف القادة

وعن موقف القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة من صفقة شاليط، وتأخر انجازها، اتهم الناطق باسم 
الكذب، وأشار إلى أن خروجهم بين الحين واآلخر عبر وسائل اإلعالم الصهيونية، القسام قادة االحتالل ب

  .في أحاديث يدعون فيها حرصهم على إتمام الصفقة، هو خداع لشعبهم
وشدد أبو عبيدة أن أمنياتهم بتحرير شاليط ستذهب أدراج الرياح كما ذهبت أمنيات اولمرت وليفني من 

  .تالل المسؤولية الكاملة عن تعطيل الصفقةقبل، محمالً في الوقت ذاته االح
  ". بإمكان قادة االحتالل أن يتخذوا قراراً جريئاً باالستجابة لمطالب فصائل المقاومة وإنهاء الصفقة: "وقال

 ً يبدو أن قادة االحتالل أجبن من أن يتخذوا القرار إلتمام الصفقة واالستجابة لمطالب : "واستدرك قائالً
  ". نيةالمقاومة الفلسطي

المسألة واضحة جداً ونحن قلنا منذ فترة ولن نزيد عليها أن هذه الصفقة لها مسار معروف : "وأضافً
وواضح المعالم منذ البداية إلتمامها إذا استجاب االحتالل للشروط واظهر قدرة على إتمام الصفقة ستتم 

  ".وإال ستبقى تراوح مكانها
  الثورة المصرية
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قضية الفلسطينية بنجاح الثورة المصرية، أوضح أن مسألة الثورة في مصر وفي تعقيبه على تأثر ال
تخص الشعب المصري وان كانت تؤثر على كل المنطقة، ألن تحرر الشعوب من الظلم واالستبداد 
والقهر بالتأكيد يؤدي في النهاية لصالح القضية الفلسطينية كون أن األنظمة التي ثارت عليها الشعوب 

 داعمة لالحتالل بشكل علني أو سري، وبالتالي ستحقق نتيجة ايجابية لشعبنا في هي أنظمة كانت
  . حسب قوله-مواجهته لالحتالل

  20/3/2011الرسالة نت، 
  

   وتعدها مجتزأة حماس ترفض مبادرة عباس الذهاب لغزة لتشكيل حكومة من المهنيين .10
د على ضرورة جلوس حركة فتح االح' القدس العربي'اكدت حركة حماس لـ :وليد عوض -رام اهللا 

على طاولة الحوار لالتفاق على جميع القضايا الخالفية تمهيدا النهاء االنقسام واتمام المصالحة من خالل 
  .زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المنتظرة لقطاع غزة

' القدس العربي'وقال النائب مشير المصري الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي لـ
حركة حماس رحبت باستجابة السيد محمود عباس لمبادرة رئيس الوزراء اسماعيل هنية 'االحد ان 

بالقدوم لقطاع غزة بهدف الحوار والوصول للمصالحة، ونعتقد بان حركة حماس جادة في دعوتها حركة 
ة وان يأتي بقلب وعقل مفتوح فتح للحوار النهاء االنقسام، ونتمنى ان تكون استجابة عباس جادة وحقيقي

  .'للجلوس الى طاولة الحوار الفلسطينية في غزة والتوصل الى مصالحة حقيقية ودائمة وليست مؤقتة
وبشأن وضوح عباس في مبادرته بانه ذاهب لغزة لتشكيل حكومة من المهنيين لالعداد النتخابات رئاسية 

' القدس العربي'ع حماس قال المصري لـ اشهر وليس للحوار م6وتشريعية ومجلس وطني في غضون 
رئيس الوزراء الفلسطيني السيد اسماعيل هنية كان واضحا في مبادرته التي استجاب لها عباس وهي '

الجلوس الى طاولة الحوار الفلسطيني لمناقشة كل القضايا العالقة، واعتقد بان المبادرة كانت واضحة بان 
ايا الخالفية على طاولة الحوار بما في ذلك موضوع منظمة الوصول للمصالحة من خالل وضع كل القض

التحرير الفلسطينية واالتفاق على تشكيل قيادة وطنية موحدة وبرنامج سياسي يلتقي عليه الكل الفلسطيني 
  .'وان تلتقي عليه حركتا فتح وحماس وصوال للمصالحة الفلسطينية

وافقة حماس على تشكيل حكومة من المهنيين وبشأن تأكيد عباس بان مبادرته الذهاب لغزة تقتضي م
ما وضعه السيد 'الجراء االنتخابات النهاء االنقسام من خالل االحتكام لصناديق االقتراع قال المصري 

حركة حماس لم تضع اي شروط '، مضيفا 'محمود عباس اعتقد بأنها شروط مسبقة، وهذا امر مرفوض
  .' يضع اي طرف اي شروط مسبقةمسبقة للحوار الفلسطيني وايضا لن تقبل ان

كل القضايا الخالفية توضع على طاولة الحوار ونصل فيها الى مصالحة، واعتقد 'وتابع المصري قائال 
  .'اذا ما توفرت لدى حركة فتح النوايا الصادقة واالرادة الوطنية واالجندة الفلسطينية سنصل الى ذلك

اية جهود للحوار والمصالحة 'اع غزة قال المصري وحول ما تطالب به حماس النجاح زيارة عباس لقط
يجب ان تتهئ اجواؤها وعلى االقل وقف التنسيق االمني مع العدو الصهيوني واالفراج عن نحو الف 

لنشطاء ' معتقل سياسي من ابناء حركة حماس في سجون سلطة رام اهللا ووقف المحاكمات العسكرية
هذا بالتأكيد يشكل ضربا ' االعتقاالت السياسية، وقال حماس في الضفة الغربية، مشيرا الى تواصل

  .'لدعوات الحوار ويشكك في مدى جدية حركة فتح تجاه المصالحة الفلسطينية
القدس 'وبشأن ما اذا كانت تلك المطالب شروطا لحماس التمام زيارة عباس الى غزة قال المصري لـ

نحن نتحدث عن ابجديات المصالحة نحن ال نتحدث عن شروط وال نتحدث عن مطالب ' 'العربي
الفلسطينية ونتحدث عن نوايا صادقة باتجاه المصالحة الفلسطينية والتي ال تتأتى اال من خالل تهيئة 
االجواء والمناخات واالفراج عن المعتقلين ووقف التنسيق االمني مع العدو الصهيوني الن ذلك كان دوما 

  .'طينيةيشكل عقبة كأداء في طريق المصالحة الفلس
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وشدد المصري على ان مبادرة عباس للذهاب لغزة وتشكيل حكومة من المهنيين لالعداد النتخابات 
عن اي حكومة . هكذا حديث مجتزأ وحديث غير واضح'رئاسة وتشريعية تنهي االنقسام مجتزأة وقال 

الثقة؟ وهذا يتحدث وعن اي برنامج سياسي يتحدث، ومن سيمنح الحكومة الثقة وكيف ستمنح الحكومة 
ثم هل ستقبل االكثرية . يحتاج الى تفعيل عمل المجلس التشريعي حتى تكون الحكومة قانونية ودستورية

بمعني . النيابية لحركة حماس في المجلس التشريعي منح الثقة للحكومة اذا لم تلتزم ببرنامج وطني
 تستجيب لبرنامج عباس نحن نعتقد بان حركة حماس رفضت ان. برنامجها هل سيكون برنامج عباس

 ورفضت ان تستجيب -تحت القصف والنار في معركة الفرقان ـ الحرب االسرائيلية االخيرة على غزة 
 سنوات، فهل يمكن ان تقبل ببرنامج عباس بكل سهولة ويسر 5لبرنامج عباس رغم الحصار على مدار 

  .'بالتأكيد هذا عبث.. الجل قدومه لقطاع غزة
اس ال تتحدث عن مبادرة عباس التوجه لقطاع غزة بل تتحدث عن استجابة وشدد المصري بأن حم

وكان عباس اعلن االربعاء الماضي . االخير لدعوة هنية للجلوس للحوار للوصول للمصالحة الفلسطينية
عن مبادرته للتوجه لغزة النهاء االنقسام من خالل تشكيل حكومة من المهنيين الجراء انتخابات رئاسية 

 اشهر اال ان هنية كان قد طالب حركة فتح الثالثاء الماضي 6ة ومجلس وطني في غضون وتشريعي
  .بالقدوم لغزة او اي مكان اخر للجوس على طاولة الحوار لالتفاق على القضايا الخالفية

. نحن ال نتحدث عن مبادرة عباس نحن نتحدث عن استجابة عباس لمبادرة هنية'واضاف المصري 
فهو دعاه للقدوم لقطاع غزة وهو استجاب، لكن الدعوة كانت .  واضحة في ذلكمبادرة هنية كانت

حماس . مرتبطة بالجلوس على طاولة الحوار، واعتقد بان هذا موقف وطني وليس وضع شروط مسبقة
لم تضع شروط مسبقة وعلى فتح ان تستجيب للغضب الشعبي وان تجلس على طاولة الحوار بعيدا عن 

ومن جهة اخرى نفى المصري علمه باعتزام مصر ارسال وفد . 'ي عفا عليها الزمنالشروط المسبقة الت
امني لقطاع غزة االسبوع المقبل تحضيرا لزيارة عباس المرتقبة مشددا على ان ملف المصالحة 

  .الفلسطينية بالنسبة لمصر بات ملفا سياسيا وليس امنيا
بعد '، واضاف 'نه ملف سياسي وليس امنيااعتقد بان ملف المصالحة بات واضحا با'واضاف المصري 

التحول الذي جرى في مصر، فاعتقد بان الملف الفلسطيني بات ملفا سياسيا وليس امنيا لدى القيادة 
  .'المصرية الجديدة

  21/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

  عباس ليس موضع ثقة ليستقبل في غزة وليس هناك ما يصدقه على األرض: حمدان أسامة .11
قال مسئول العالقات الخارجية بحركة حماس أسامة حمدان إن حركة فتح لم تقدم أي من : الهمصلميس 

استحقاقات المصالحة الفلسطينية بل رئيسها محمود عباس يخطط من الذهاب الى القطاع إلنفاذ ما يريد 
  .في غزة

هناك ما يصدقه أن عباس وعد بإجراء انتخابات لكن ليس " الرسالة نت " وأوضح في حديث خاص لـ 
فالتنسيق األمني واالعتقاالت , على األرض، ذاكرا أنه ليس هناك أي استعداد مادي يمكن البناء عليه

  .السياسية مستمرة ، مشيرا إلى أن عباس يهدف االلتفاف على الموقف الذي أعلنه رئيس الوزراء هنية 
  منطق االلتفاف

إذا كان يريد المصالحة فعليه إيقاف التنسيق :قائالوخاطب حمدان الرئيس منتهي الوالية محمود عباس 
 ، الفتا إلى ضرورة أن تعرض أي 2006األمني ، واالعتقاالت السياسية واإلقرار بنتائج انتخابات عام 

  .حكومة قادمة على المجلس التشريعي 
فسيرات أبو الدعوة التي وجهها هنيه للحوار وإنهاء االنقسام صادقة بغض النظر عن نوايا وت: ويضيف 

  . مازن التي تنطلق من منطلق شخصي وفئوي 
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وبحسب عضو المكتب السياسي لحركة حماس فإن عباس يناور على دعوة هنية ويستعين باإلسرائيليين 
من خالل التصعيد العسكري ضد القطاع ليقول لحماس أنها في موقف حرج وعليها اللجوء له من اجل 

  .إنهاء التصعيد
تهي الوالية بالرغم من موقفه الضعيف بعد فشل التسوية وافتضاح أمر المفاوضين ويرى أن الرئيس من

  .يضع شروطا ويقول انه يحضر لغزة لتشكيل حكومة وليس للحوار
واعتقد أن عباس لن يستطيع أن يكمل الدور الذي يتقمصه هذه األيام حتى نهايته كونه حاول أن يمتص 

روط اإلسرائيلية نصب عينيه قبل الزيارة ، مؤكدا أن الغضب بزيارة غزة ، موضحا أنه وضع الش
  .عباس يعيش حالة من القلق كون المنظمة التي اتكأ عليها طويال لم تعد قائمة 

ولفت حمدان إلى أن التجارب اثبتت أن أبو مازن ليس موضع ثقة فقد اخل باالتفاقات لمرات عديدة ، 
المصري من موقع الحرص على المصلحة مشيرا إلى أن حركته تصرفت بموضوعية مع الوسيط 

  .الوطنية 
  آليات انتهائه

وذكر أنهم لن يخوضوا في حوار حول ورقة كانت عقبة في تحقيق المصالحة ولكن كل ما تم االتفاق 
عليه عبر الوسيط المصري السابق دونت في أوراق وهي باقية حتى اللحظة ، مفيدا أن القضايا العالقة 

  . اهم مع الكل الفلسطيني هي التي تحتاج إلى تف
واتهم حمدان عباس بأنه ليس موضع ثقة ليستقبل في غزة كما يريد ويقرر كونه طعن المؤسسات 
الفلسطينية وعمل على إغالق المجلس التشريعي وال يزال يالحق المقاومين ويفكك المؤسسات التي 

  .دعمت الشعب 
مج سياسي أداته المقاومة من اجل التحرير والعودة ، وذكر أن آليات إنهاء االنقسام تكمن في اعتماد برنا

  .باإلضافة لوجود مؤسسة محترمة يحتكم الجميع إليها 
وطالب بمعالجة ما ارتكب من اعتقاالت وتنسيق امني والمشاركة في العدوان على غزة والحصار، ولفت 

  .سرائيل وأمريكاإلى أن القرار بالمصالحة ال يحتاج لشروط بل يتطلب التخلي عن التبعية إل
وذكر أن شعارات يوم الخامس عشر من مارس حول إنهاء االنقسام واالحتالل والتفاوض كلها تسير في 

  . نسق واحد، مشيرا إلى أن البعض في غزة حاول ركوب الموجه وتحقيق أجندات خاصة
عوب تصنع ولفت إلى أن التغير الحاصل لدى الشعوب يصب في مصلحة القضية الفلسطينية فباتت الش

  .تاريخها بنفسها وال تقف تراقب فعل اآلخرين 
جرت اتصاالت لمعالجة الوضع : وحول جهودهم في معالجة قضية العالقين من الفلسطينيين في ليبيا قال 

لكن التطورات الميدانية لم تجعل التحرك سهال لكننا تأكدنا على حرص الشعب الليبي على حماية 
  . بناء ليبيا وال زالت االتصاالت جارية لتأمين خروجهمالفلسطيني وتقدير دورهم في

وذكر في ختام حديثه للرسالة أن الحكومة لديها أولويات كثيرة على الصعيد الداخلي ولكن هناك حل على 
  .صعيد الحصار وفتح معبر رفح كونه مصلحة مصرية فلسطينية على حد سواء

  20/3/2011الرسالة نت، 
  

  ية على مبادرة عباس لتحقيق المصالحةفتح تطلع الجامعة العرب .12
في الحوار الفلسطيني، موفد الرئيس الفلسطيني إلى » فتح«أعلن رئيس كتلة :  جيهان الحسيني–القاهرة 

القاهرة الدكتور أنه يحمل رسالة من الرئيس إلى القيادات المصرية تتضمن مبادرته للمصالحة الفلسطينية 
بادرة تتضمن تشكيل الحكومة المستقلة الوطنية وإنهاء االنقسام، وهي الم«وقال إن . وسبل تسهيل تنفيذها

  .»ليست لبدء حوار جديد ألنه لم يتبق شيء نتحاور حوله، وهناك الورقة المصرية والتفاهمات
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يضم األحمد وصخر بسيسو عضوي اللجنة المركزية للحركة التقى أمس األمين » فتح«وكان وفد من 
مرو موسى ليطلعه على مبادرة عباس التي اعتمدها المجلس المركزي لمنظمة العام للجامعة العربية ع

التحرير الفلسطينية قبل يومين، والتي أبدى فيها استعداده للذهاب إلى غزة فوراً للقاء كل من القيادات 
، لالتفاق على تشكيل حكومة من شخصيات وطنية »الجهاد اإلسالمي«و» حماس«الفلسطينية، خصوصاً 

  . كفءمستقلة
» فتح«محمد نزال عن ضرورة البدء بحوار بين » حماس«وعن تصريحات عضو المكتب التنفيذي لـ 

دليل على أن حماس ال تريد إنهاء االنقسام، وتجربتنا في الحوار «، أكد عزام األحمد أن هذا »حماس«و
خوان المسلمين لدى حماس أجندة تتعلق ببرنامج عمل حركة اإل«: وقال. »معها تؤكد أنها غير جادة

الدولية، وهناك ارتباطات إقليمية هي العامل المحرك لها في سياساتها تجاه الوضع الفلسطيني الداخلي 
ال ننكر أن حماس جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية، وال «: وعلى رغم ذلك، قال. »وملف المصالحة

ن ألبو مازن تفضل، لكن كل تصريحاتهم كنا نتوقع أن يكونوا جادين ويقولو... أحد يستطيع أن ينكر ذلك
وأوضح أنه سيلتقي وزير الخارجية المصري نبيل العربي غداً، كما سيلتقي المجموعة التي . »كان سلبياً

  .تولت ملف المصالحة في جهاز االستخبارات المصرية، وسينقل إليهم مبادرة عباس
رة عباس، وقال إن هذه األخبار غير ونفى األحمد ما تردد عن أنه سيتوجه إلى غزة للتحضير لزيا

صحيحة، وفي حال االتفاق على تنظيم زيارة الرئيس لغزة، فسيتوجه وفد أمني وفني خاص بالزيارة 
سيكون الحديث عن تشكيل «: وقال. يتكون من رئيس الحرس الرئاسي ومسؤول حرس الرئيس الخاص

شخصيات مستقلة وكفء للتحضير حكومة وليس أي حوارات، والمبادرة تتعلق بتشكيل حكومة من 
إجراءات انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وإعادة إعمار ما تم تدميره في قطاع : ألمرين
الحكومة من المستقلين والكفاءات، وكل القوى سيشارك في «: وعن طبيعة تشكيل الحكومة، قال. »غزة

  .»اختيار الشخصيات بما فيها فتح وحماس والجهاد وغيرهم
نقل األحمد عن األمين العام للجامعة تأييده مبادرة عباس واستعداده للتحرك، سواء في االتصال فوراً و

. وكل الفصائل الفلسطينية لحضها على قبول المبادرة وعدم إضاعة الوقت وإنهاء االنقسام» حماس«مع 
م االتفاق على تشكيلها وأوضح أن موسى أبلغ الوفد استعداد الجامعة الحتضان اجتماعات اللجنة التي ت

، وهي لجنة برئاسة عباس وعضوية رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة 2005إثر إعالن القاهرة 
وأشار إلى أن . »الجهاد«و» حماس«التنفيذية لمنظمة التحرير واألمناء العامين للفصائل، بما فيها 

 المجلس الوطني الفلسطيني، سواء اجتماعات هذه اللجنة ضرورية للبدء بخطوات عملية إلعادة تشكيل
 وحيثما أمكن ذلك، أو بخطوات أخرى يتم االتفاق 2005في االنتخابات حسب نص إعالن القاهرة 

وقال إن األمين العام للجامعة أبلغنا أن أبواب الجامعة مفتوحة الحتضان االجتماعات الفلسطينية . عليها
  .بح سالحاً بيد إسرائيلمن أجل سرعة االنتهاء من هذا االنقسام الذي أص

  21/3/2011الحياة، لندن، 
  

  إما الورقة المصرية بتحفظاتها أو حكومة انتقالية: خيارين أمامشعث يضع حماس  .13
 نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه ال يجوز العودة إلى نقطة رأى: فايز أيوب الشيخ

شهوراً عديدة - فتح وحماس -ه أن يكلف الطرفينالصفر بفتح حوارات جديدة، معلالً بأن ذلك من شأن
  .لالتفاق على بنودها

أنه ليس منطقياً ربط الورقة المصرية برحيل راعيها " الرسالة نت"واعتبر شعث في حديث خاص لـ
النظام المصري المخلوع، مشيراً إلى أن من وضع الورقة هي الفصائل الفلسطينية، كما ادعى قبول 

  .حماس عليهاحركته بتحفظات حركة 
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أمام حركة حماس خيارين في المرحلة المقبلة، إما قبول الورقة المصرية بتحفظاتها، أو أن : "وقال شعث
  ".تقبل بحكومة انتقالية تحضر لالنتخابات العامة، وفي النهاية الشعب هو الذي يقرر
لى تشكيل حكومة بالتوافق وأشار إلى ما قاله عباس مؤخراً بأنه مستعد للذهاب إلى غزة فوراً واالتفاق ع

ال تفرضها حماس أو فتح، مردفاً أن لحركة حماس حق الفيتو على الحكومة كما لحركته أيضاً ذلك، 
  .حسب تعبيره

وكان هنية دعا عباس لزيارة قطاع غزة للبدء بحوار فوري على أسس وطنية، وذلك استجابةً لمطلب 
ه بتشكيل حكومة جديدة تكون مهمتها التحضير الشباب بإنهاء االنقسام، غير أن عباس حدد زيارت

  . لالنتخابات
وفي ذات اإلطار، أشار شعث إلى أن عباس شكل فريقاً سوف يذهب إلى قطاع غزة من أجل إعداد 

  .وترتيب إجراءات زيارته لغزة مجرد عودته من موسكو
ر قطاع غزة واإلعداد كما عبر شعث عن رؤيته في أن أي حكومة يتم التوافق عليها ستبدأ بإعادة إعما

 آالف مراقب دولي لضمان نزاهتها، معتبراً أن الحكومة 10لالنتخابات العامة وفتح مستعدة ألن تأتي بـ
هل تأخذ الورقة المصرية أو الورقة "التي ستخرج للنور ستكون ممثلة للشعب الفلسطيني وهي التي تقرر 

اس إلى قطاع غزة يمكن أن يتم االتفاق على وذكر شعث أنه بمجرد مجئ عب .، حسب وصفه"؟..!التركية
إطالق سراح المعتقلين السياسيين عند كال الطرفين في الضفة وغزة، علماً بأن الحكومة الفلسطينية في 

في " أجهزة فتح"غزة أكدت أكثر من مرة أنه ال يوجد لديها معتقلين سياسيين كما هم بالمئات في سجون 
 تخلي حركة فتح عن المفاوضات والتنسيق األمني مع االحتالل لصالح وحول إمكانية .الضفة الغربية 

إنجاح المصالحة الفلسطينية، لم يعقب شعث على مسألة التنسيق األمني ولكنه قال فيما يتعلق بالمفاوضات 
شرط لعودتها، وها نحن نتحمل كل الضغوط 100أنه ليس هناك مفاوضات، ونحن خرجنا منها ووضعنا "

  ".لينا إزاء ثباتنا على موقفناالتي تمارس ع
  20/3/2011الرسالة نت، 

  
     إذا وافق على مبادرة عباس يهدد هنيةالجعبري ": القبس" .14

نقلت وسائل اعالم محلية عن مصادر مقربة من رئيس حكومة : وكاالت –الفتاح   أحمد عبد-القدس 
االحد /م حاصرت ليلة السبتالمقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية ان كتائب عز الدين القسا» حماس«

ووفق المصادر فقد حضر قائد القسام احمد الجعبري إلى منزل هنية، وابلغه رسالة  .منزل هنية وداهمته
انه سيحرق األرض تحت أقدام الرئيس عباس في حال زار غزة، وكل من يوافق على «: صريحة

يجلب االحتالل إلى غزة إذا لم يتراجع وهدد الجعبري هنية بأنه س .»السياسية» حماس«مبادرته من قيادة 
ويرفض المبادرة، وانه أعطى تعليماته إلى كتائب القسام للبدء بإطالق الصواريخ والقذائف على البلدات 

  .اإلسرائيلية
حراساتكم لن تحميكم وانتم «وأوضحت المصادر المقربة من هنية ان الجعبري خاطب نجل هنية قائال 

ووفق المصادر، فقد ادت مبادرة عباس الى اندالع خالف داخل  !»ا كويستحت حماية القسام، وافهمه
  .القيادية، حيث انقسمت بين مؤيد ومعارض للمبادرة» حماس«اطر 

  21/3/2011القبس، الكويت، 
  

  االحتالل يزعم إحباط عملية فدائية في القدس .15
نفيذ عملية فدائية فلسطينية، زعمت مصادر أمنية إسرائيلية أنها أحبطت مؤخرا ت:  أحمد سمارة-طولكرم

خطط لها فلسطينيان، بإيحاء من أحد نشطاء حماس في غزة، تتضمن إطالق نار على مستوطنين 
  . وعسكريين إسرائيليين في القدس المحتلة
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، أن أحد المعتقلين 2011-3-20ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في عددها الصادر األحد 
 شقيق النائب المقدسي في المجلس التشريعي أحمد عطون والذي أصدرت المشبه بهما هو جهاد عطون

  . سلطات االحتالل أمرا بإبعاده عن المدينة المقدسة، إلى جانب نائبين آخرين ووزير سابق
إن قوات األمن اعتقلت الشهر الماضي اثنين من أبناء عائلة عطون من سكان قرية صور باهر : "وقالت

لالشتباه فيهما بالتخطيط الرتكاب هذا الهجوم بإيحاء من ناشط في حركة حماس جنوب القدس المحتلة، 
  ". في القطاع

وأوضحت أن الئحة اتهام قدمت ضد الفلسطينيين في المحكمة المركزية في القدس المحتلة األسبوع 
ي المعهد كان سيرتكب بنفس الطريقة التي ارتكب بها الهجوم ف"الماضي، مشيرةً إلى أن الهجوم المزعوم 

  ". الديني مركاز هراف بالقدس قبل ثالث سنوات وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من المستوطنين
وكانت قوات االحتالل اعتقلت جهاد قبل نحو شهر أثناء تواجده في ساحة منزله بقرية صور باهر بعد 

دعى موسى عطون ضربه بأعقاب البنادق على رأسه، كما واعتقلت وحدات المستعربين أحد أقرباءه وي
  .أثناء تواجده في المركز الصحي في ذات المنطقة، لتلقي العالج لقدمه المكسور

  20/3/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  على عسقالن" غراد"إصابة إسرائيليين جراء سقوط صاروخ : اإلذاعة العبرية .16
 الناصر صالح الدين ألوية، أن غزة حامد جادنقال عن مراسلها من  21/3/2011الغد، عمان، نشرت 

أعلنت مسؤوليتها عن إطالق صاروخ من نوع غراد تجاه " الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية"
منطقة النقب الغربي ليلة أول من أمس وقصف معبر ناحل عوز اإلسرائيلي الواقع شرق غزة بعدة 

  .قذائف
اتلين فلسطينيين أطلقوا مساء اإلذاعة العبرية أفادت بأن مقأن  20/3/2011قدس برس، وذكرت 

، تجاه مدينة عسقالن الساحلية شمال قطاع غزة، التي تضم عدداً من "غراد"السبت، صاروخاً من طراز 
وقالت اإلذاعة إن شخصين قد أصيبا بالهلع، جراء االنفجار الذي هز  .المنشآت الهامة واإلستراتيجية

  .بالمدينة للمعالجة" ياليبارز"جنوب المدينة، وأنه تم نقلهما إلى مستشفى 
  

  روسي الصنع" فاغوت"المقاومة في غزة استخدمت صاروخ : مصادر إسرائيلية .17
مضاد ” فاغوت“بصاروخ ” إسرائيلية“أن مقاومين فلسطينيين استهدفوا قوة ” اإلسرائيلية“ذكرت اإلذاعة 

. وقوع إصابات للدروع لدى توغلها السبت، قرب السياج الحدودي في منطقة جحر الديك، من دون 
. روسي الصنع” فاغوت“وتعتبر هذه المرة األولى التي يعلن فيها جيش االحتالل عن استخدام صاروخ 

ويحدد هذا الصاروخ هدفه بوساطة شعاع احمر اللون يتركز على الهدف المقصود، ويوجه الصاروخ 
ويبلغ مدى هذا . إلطالق إليه إضافة إلى ارتباطه بسلك دقيق يسمح لمطلقه بتوجيهه نحو الهدف بعد ا

الذي استخدمه حزب اهللا اللبناني ” كورنيت“ كيلومتر ما يعادل نصف مدى صاروخ 2 .5الصاروخ 
   .2006تموز / خالل عدوان يوليو

  21/3/2011الخليج، الشارقة، 
  

  "إسرائيل"و على طول الحدود بين قطاع غزة أنفاقاًحماس تحفر  :جيروزاليم بوست .18
االسرائيلية ان حركة حماس تحفر انفاقا على طول  ت صحيفة جيروزاليم بوست قال:القدس المحتلة

  .الحدود الفاصلة بين قطاع غزة واسرائيل
ان القلق يزداد في اوساط الجيش "ونقلت الصحيفة في موقعها االلكتروني عن مصادر امنية قولها 

الجهود التي تبذلها الفصائل االسرائيلي مع امكانية وقوع مواجهة مع حركة حماس خاصة بسبب تزايد 
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الفلسطينية المسلحة لحفر انفاق تحت الحدود والتي يمكن استخدامها للتسلل الى اسرائيل لتنفيذ هجمات 
  ".هناك

فقد ازداد عدد هذه االنفاق خالل السنوات االخيرة فيما اصدرت حركة "ووفق مصادر الجيش االسرائيلي 
  ".طول الحدود مع اسرائيلاالوامر لحفر المزيد منها على ) حماس(

ان هذه االنفاق استخدمت في الماضي من قبل هذه الحركة ومن الفصائل االخرى "واوضحت الصحيفة 
ان المجموعات الفلسطينية في غزة تملك االن صواريخ خطيرة "وذكرت الصحيفة  ".للتسلل الى اسرائيل

  ".يمكنها ان تصل الى مدينة تل ابيب في وسط اسرائيل
ان هذه المجموعات تعمل االن على تطوير انظمة اتصاالت خاصة بها لتصبح شبكة مستقلة "واضافت 

في جهد لتجنب التنصت عليه وحتى تعتمد "موضحة ان ذلك يأتي " كتلك التي يملكها حزب اهللا في لبنان
  ".على نفسها في هذا المجال وبشكل اكبر

ها لغزة عبر االنفاق لبناء شبكة اتصاالت جديدة اجهزة ايرانية الصنع تم تهريب"على ) حماس ( وتعتمد 
  ".2006خاصة بها شبيهة بتلك التي اقامها حزب اهللا خاصة في جنوب لبنان وبيروت بعد حرب عام 

  21/3/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  االحتالل يسعى لتضيق الخناق على القيادي المضرب عن الطعام عباس السيد  .19
سرى وحقوق اإلنسان مصلحة السجون اإلسرائيلية المسؤولية التامة حمل مركز أحرار لدراسات األ

عن الطعام بشكل كامل منذ والكاملة عن حياة القيادي األسير عباس السيد من مدينة طولكرم والمضرب 
وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان أن إدارة سجن ريمون  .أسبوعين

د، المحامي محمد عابدين من زيارة السيد وعلم عابدين أن إدارة السجن تشدد الخناق منعت اليوم األح
بشكل كبير على السيد وتخرجه إلى ساحة الفورة مربط القدمين وترفض أن تسمح له بإخراج سجاد 

  . صالة يجلس عليها 
رضه على كما ترفض عرضه على طبيب السجن بشكل يومي وحينما تخرجه للطبيب فإنها تماطل في ع

الطبيب حتى تزيد من إعياء وتعب األسير السيد التي قامت إدارة السجن بسحب كل األدوات الكهربائية 
  . من زنزانته باإلضافة إلى سحب الملح والسكر من السيد

  20/3/2011، 48موقع فلسطينيو
  

  نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي يهدد قادة حماس في قطاع غزة بالقتل .20
ائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني ايالون االثنين قادة حماس بالقتل بعد إطالق عشرات  هدد ن:القدس

إذا قررت "وصرح ايالون لالذاعة اإلسرائيلية العامة  .الصواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل
ة لدينا عدة مستويات للتحرك قبل إرسال قوات بري(...) حركة حماس تصعيد الوضع فسنضع حدا لذلك 

ووجه ايالون، العضو في حزب  ".بما في ذلك تهديدات مباشرة ضد قادة حماس) إلى قطاع غزة(
إسرائيل بيتنا المتشدد الذي يتزعمه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، تحذيره في حين ال يزال الوضع 

  .الميةشديد التوتر عند الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة االس
  21/3/2011، القدس العربي، لندن

  
  "إسرائيل"سياسة نتنياهو توصد أبواب الحلبة الدولية في وجه : ليفني .21

جددت رئيسة المعارضة اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، تحذيرها من مغبة استمرار حالة الجمود : الناصرة
ل تزايد االعترافات بالدولة الفلسطينية التي تعتري العملية السياسية مع السلطة الفلسطينية، ال سيما في ظ

  .ذات السيادة المستقلة
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إن األبواب توصد في وجه إسرائيل "، )20/3(وقالت ليفني، في مقابلة مع اإلذاعة العبرية اليوم األحد 
  .، على حد تعبيرها"مع مرور الوقت على الحلبة الدولية بينما ترفع أعالم فلسطينية بشكل أحادي الجانب

المعارض، الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو مسؤولية الجمود " كاديما"زعيمة حزب  ةوحمل
الحاصل في العملية السلمية مع رام اهللا، متهمة إياها باالمتناع عن طرح مبادرة سياسية من شأنها تحريك 

  .العملية السلمية، مما يخلق شعورا بعدم الثقة بتل أبيب عالمياً، وفق تقديرها
  20/3/2011قدس برس، 

  
  "إسرائيل"ـجنرال في االحتياط يؤكد ضرورة ضم غور األردن ل .22

قال الجنرال اإلسرائيلي في االحتياط عوزي دايان إنّه منذ زمن بعيد : الناصرة ـ زهير أندراوس
غير والسلطة الفلسطينية تتمترس في موقف اقعد وال تفعل شيئا، وهي ترفض كل اقتراح ومبادرة بل أنها 

مستعدة لمفاوضات مباشرة غير مشروطة، والتي هي خطوة أولى وطبيعية لكل حوار، وزاد أنّه علينا ان 
نصحو من الصيغة الفاشلة السالم سيجلب األمن، مشددا على ان األمن فقط سيجلب األمن، وبدون أمن 

رأسه تحسين الحماية لن يكون سالم، موضحا في المجال العسكري، يجب االهتمام بالسور الواقي، وعلى 
التي فشلت في اختبار النتيجة، وفي المجال السياسي، حائط حديدي حديث، يتضمن استمرار تعزيز 

ولفت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين . االستيطان واستمرار البناء المجمد بحكم األمر الواقع منذ زمن
منية الشرقية، وبرأيه على الحدود القابلة نتنياهو قال في زيارته إلى غور األردن إن هذه هي الحدود األ

  .الحفاظ على عمق استراتيجي: للدفاع أن توفر ثالثة احتياجات أمنية أساسية
 كم، هذا عمق استراتيجي 64عرض إسرائيل من نهر األردن وحتى البحر المتوسط هو في المتوسط 

لى قدرة نووية وتكثر فيه الصواريخ بالحد األدنى أهميته تزداد فقط في العصر الذي تنتقل فيه إيران إ
االمر الثاني يكمن في القدرة . الباليستية وبعيدة المدى، والتي تهدد، أيضا وباألساس، المراكز السكانية

قوات الواليات . انعدام اليقين عاد بقوة إلى شرق أوسطنا. على الدفاع ضد هجوم تقليدي من الشرق
يدري ماذا سيكون هناك بعد سنوات، وماذا سيكون في المتحدة تواصل الخروج من العراق، ومن 

في هذا الوضع لم يعد هناك احتمال صغير لجبهة شرقية، هناك ضرورة ملحة الن نبقي في . األردن
العنصر الثالث، بحسب الجنرال دايان، هو تجريد المناطق . أيدينا إمكانية الدفاع ضد هجوم من الشرق

د إسرائيلي في كل الغالف الشرقي لمنطقة الضفة الغربية سيسمح فقط تواج. التي تحت سيطرة السلطة
بتجريد حقيقي للسلطة الفلسطينية، والتجريد هو، كما هو معروف أحد الشروط األساسية التي طرحتها 

  .إسرائيل لموافقتها على دولتين للشعبين
ى أن إسرائيل يجب أْن تكون وبرأيه فإن مناطق الدفاع الحيوية هذه توجد فقط في غور األردن، الفتًا إل

ذات سيادة كاملة على غور األردن، وإذا لم تكن سيادة لن تكون على مدى الزمن ال ترتيبات وال أم، 
  .ألنّه ال بديل عن الجندي اإلسرائيلي الذي يحمي أرضه، على حد تعبيره

  21/3/2011، القدس العربي، لندن
  

  ابل مساعدات أمريكية نظرية خاطئةالتنازل عن األرض مق: كبير مستشاري نتنياهو .23
للشؤون العامة ومن أكثر المقربين ) أورشليم(قال دوري غولد، مدير معهد : الناصرة ـ زهير أندراوس

لرئيس الوزراء اإلسرائيلي إن التخلي عن المناطق في مقابل مساعدات مالية، هي نظرية خاطئة، وساق 
 إن وزير األمن، إيهود باراك، قال في مقابلة مع صحيفة في مقال نشره على موقع المعهد االلكتروني

 مليار 20، قبل أسبوعين إن إسرائيل ستحاول الحصول على زيادة تقدر بـ 'وول ستريت جورنال'
  .دوالر على المساعدة العسكرية األمريكية، وذلك في ضوء التغييرات التي تحدث في العالم العربي
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بسبب الضغط الذي تمارسه إدارة أوباما على إسرائيل والفلسطينيين من وأضاف في نهاية المقابلة، أنه 
. أجل استئناف المفاوضات، فإن إسرائيل لن تتقدم بمثل هذا الطلب من دون أن تقترح عملية سالم جريئة

ويذكّر اقتراح باراك، قال غولد، بالصفقة األمنية التي طُرحت العام الفائت من جانب إدارة الرئيس 
 إلى إسرائيل في مقابل موافقتها على تمديد تجميد البناء 35 طائرة إف ـ 20 والتي تضمنت تقديم أوباما،

  .في المستوطنات للمرة الثانية
سواء جاء الربط بين تقديم تنازالت إسرائيلية جديدة وبين المساعدة األمنية األمريكية من جانب : وتابع

ذلك يمثل استراتيجيا دبلوماسية استخدمتها إسرائيل البيت األبيض، أو من إيهود باراك نفسه، فإن 
مشيرا إلى أنّه ومع التركيبة الجديدة للكونغرس األمريكي الذي . والواليات المتحدة طوال عقود من الزمن

يطالب أوباما بتقليص العجز الحكومي، تصبح فكرة طلب زيادة المساعدة العسكرية إلسرائيل وبأحجام لم 
طعة عن الواقع، إالّ ان القضية المطروحة حالياً هي قضية جوهرية وتتعدى أبعادها يسبق لها مثيل، منق

  .مسألة تركيبة الكونغرس الحالي أو مزاجه
وبحسبه، إن التعامل مع الواليات المتحدة على غرار رب العمل الذي يسارع إلى دفع المال لتعويض 

متخذو القرارات في التخلي عن شعار أراض خسارة إسرائيل مكاسب إقليمية هو أمر خطأ، وكلما سارع 
  .في مقابل مساعدات كلما كان هذا أفضل، على حد قوله

  21/3/2011، القدس العربي، لندن
  

   يهدد باغتيال قادة من حماسسرائيليجيش اإلال .24
هددت مصادر في جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس، بتنفيذ هجمات على :  برهوم جرايسي-الناصرة 

على القصف من قطاع " الرد"بذريعة ) حماس(ستهدف قيادات في حركة المقاومة اإلسالمية قطاع غزة، ت
  .غزة على مواقع إسرائيلية في نهاية األسبوع

اإلسرائيلية، عن " يديعوت أحرنوت"اإلخباري على شبكة االنترنت، التابع لصحيفة " واينت"ونقل موقع 
إن جيش االحتالل لم يلغ إمكانية توجيه ضربة لقيادات "مصادر في قيادة أركان جيش االحتالل، قولها، 

، وزعمت المصادر أن المؤشرات الواردة من قطاع غزة تشير إلى "الذراع العسكري في حركة حماس
  .نية تصعيد من جانب حركة حماس

  21/3/2011، الغد، عمان
  

  يةرفع درجة التصعيد قد يؤدي إلى االنزالق إلى حرب حقيق: خبراء في تل أبيب .25
أعربت أوساط سياسية وإعالمية في إسرائيل عن تقديرها بأن التصعيد :  نظير مجلي- تل أبيب

العسكري المتواصل بين إسرائيل وحماس وبقية التنظيمات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، منذ يوم 
حمود األربعاء الماضي، ناجم عن مصلحة مشتركة للطرفين إلجهاض مبادرة الرئيس الفلسطيني، م

ولكنها قالت إنه تصعيد محسوب، لن . عباس، بزيارة غزة بغية تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية
يتدهور إلى حرب إال إذا حصل خطأ غير مقصود، وإن قيادة الجيش اإلسرائيلي معنية بدفع مفاوضات 

  .السالم وليس الحرب بين الطرفين
روف المحيطة بعمليات القصف المتبادل وحجم هذا وقال خبراء عسكريون في تل أبيب، أمس، إن الظ

القصف الذي بلغ أعلى درجاته منذ الحرب األخيرة على غزة، تؤكد أن وراء هذا التصعيد العسكري 
ومع أنهم أكدوا أن الطرفين، أي الحكومة اإلسرائيلية من جهة وحكومة حماس . أمرا آخر غير عسكري

الرصاص «ع درجة التصعيد إلى حرب بمستوى عملية المقالة من جهة ثانية، غير معنيين برف
 ومطلع 2008وهو االسم اإلسرائيلي للحرب العدوانية التي شنت على قطاع غزة نهاية سنة (» المصبوب

فعلى سبيل . ، فإنهم حذروا من أن وقوع خلل في مخططات أي من الطرفين قد يشعلها حربا)2009
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 سكاني يوقع عددا من القتلى، أو إصابة هدف استراتيجي المثال، إن سقوط صاروخ فلسطيني على تجمع
، سيؤدي حتما إلى تدهور )معسكر جيش أو مستشفى أو محطة توليد كهرباء وغيرها(في الجنوب 

  .عسكري ضخم واالنزالق نحو الحرب
  21/3/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   على الهجمات الفلسطينيةتنفيذ سياسة جديدة للردبسيبدا  الجيش: اإلذاعة الجيش اإلسرائيلي .26

ذكرت اذاعة جيش االحتالل ان الجيش سيبدا في تنفيذ سياسة جديدة للرد على الهجمات : القدس
نقلت االذاعة عن مصادر في قيادة المنطقة . الفلسطينية المتواصلة على المدن والبلدات االسرائيلية 

ية امام المستوى السياسي للرد على الجنوبية قولها ان مشاورات مكثفة تجري االن لطرح حلول عمل
وكان المحلل العسكري في صحيفة يديعوت احرونوت قد ذكر اليوم ان  .التصعيد المستمر في قطاع غزة

االمور تتدحرج بصورة خطيرة على حدود القطاع رغم ان االعتقاد السائد هوان القيادة السياسية 
موضحا ان رايا اخر يقول بان لحكومة اسرائيل أصدرت االذن بالنار المكثفة ردا على تصعيد حماس  

 بالذات في تصعيد المواجهة في القطاع، والعودة الى أيام الرصاص - السباب محفوظة لديها -مصلحة 
  . المصبوب

  21/3/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  يةفي أحد المفاعالت النووية اليابانتبني نظام حماية " إسرائيل" .27
كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن تعاون كبير بين إسرائيل واليابان في :  نظير مجلي- تل أبيب

مجال الخبرات النووية، وأن نظام الحماية في أحد المفاعالت النووية الستة المشتعلة في اليابان حاليا هو 
 من صنع إسرائيلي، وأن مجموعة من علماء الذرة اليابانيين زاروا إسرائيل فقط قبل أسبوعين في إطار

  .دورة استكمال تعليمية
العاملة في نظام حماية » ميجنا«وقال عالم الذرة اإلسرائيلي، البروفسور حايم سوبوني، مدير عام شركة 

المفاعل النووي اإلسرائيلي في ديمونة، إن الوفد الياباني ضم خمسة علماء بينهم ثالثة معروفون جدا 
ن بعمل بطولي ويهددون حياتهم بالخطر في سبيل  عالما يقومو180اليوم، ألنهم من مجموعة قوامها 

وأضاف أنه على اتصال مع . وقف تسرب اإلشعاعات النووية في المفاعالت النووية الستة المشتعلة
ويتبين أن إسرائيل هي التي بنت نظام  .هؤالء العلماء، وأنه يؤكد أن عملهم البطولي سيتكلل بالنجاح

وفد العلماء الياباني الذي زار إسرائيل قبل أسبوعين، كان يدرس الحماية في المفاعل رقم واحد، وأن 
وقد اطلع أعضاء الوفد على نظام الحماية القائم . كيفية تطوير نظام الحماية هذا لتركيبه في مفاعل ثان

كما اطلعوا على نظام الحماية القائم في الجدار العازل، . في مفاعل ديمونة اإلسرائيلي، طيلة أربعة أيام
. ذي بنته إسرائيل على طول الضفة الغربية بدعوى منع تسلل مسلحين فلسطينيين إلى تخوم إسرائيلال

وخالل زيارتهم للجدار، تصادف أن حاول مسلح فلسطيني تجاوز الجدار فوقع في مصيدة الجيش 
  .»مما أثار إعجاب اليابانيين«اإلسرائيلي 

كري كبير من إسرائيل لتقديم المساعدات الطبية من جهة ثانية، غادر إلى طوكيو، أمس، وفد طبي عسو
وقد التقى السفير الياباني في تل أبيب، هاروهيسا تكاوتشي، مع أعضاء الوفد . لضحايا التسريبات النووية

وقال إن حكومة اليابان أوكلت للوفد اإلسرائيلي أن يتركز في مدينة . لتحيتهم وتوجيه الشكر لهم سلفا
 كيلومترا شمال مدينة فوكوشيما المنكوبة وعلى بعد ست ساعات سفر 150 بعد كوريهيرا، الواقعة على

  .من طوكيو
  21/3/2011، الشرق األوسط، لندن
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   يناير  25بعد ثورة " كامب ديفيد" ستعيد النظر قريبا في اتفاقية "إسرائيل": خبير إستراتيجي .28
ة بمركز دراسات الشرق األوسط كشف طارق فهمي، رئيس وحدة الدراسات اإلسرائيلي: سامي بلتاجي

الموقعة بين مصر وإسرائيل " كامب ديفيد"، التي تتضمنها اتفاقية "الملفات المسكوت عنها"عما أسماها بـ 
  . 1979في عام 

في االتفاق المذكور، الذي وقعه الرئيس " بروتوكوالت سرية"، وجود "المصريون"ونفى في تصريح لـ 
إلسرائيلي آنذاك مناحم بيجين برعاية الرئيس األمريكي جيمي وكارتر، أنور السادات ورئيس الوزراء ا

  ". كالما مرسال وإنشائيا"وقال إن ذلك لم يثبت فعليا، وإن ما تردد عن نقل مياه النيل إلى إسرائيل 
في إطار االتفاقية تتعلق خصوصا بتعويض مصر عن " ملفات مسكوت عنها"بيد أنه أشار إلى وجود 

 وتجريف البنية 1973 و1967الجوفية في سيناء، وعن سنوات االحتالل لها بين عامي سرقة المياه 
األساسية بها، وأيضا عن اآلثار التي تمت سرقتها، وتعويض مدن القناة التي تم احتاللها أثناء الحرب 

  . وتدميرها
التفاق، وأشار ، ودخلت بالفعل ضمن ا"كامب ديفيد"وأضاف إن هذه المسائل كانت ضمن المناقشات في 

إلى ان إسرائيل تطالب بمعاهدة أمنية جديدة تعالج ثغرات االتفاق القديم من وجهة النظر اإلسرائيلية 
  . وتطالب مصر بوضع تصورات جديدة لوضع الجيش

 وأوضح فهمي، أن الجانب المصري لم يضف ضمن بنود المعاهدة شيئا لصالحه، وأن االتفاق بشأن ممر
صالح الدين عرضته إسرائيل في الكنسيت لم يعرض في مصر على مجلس الشعب، وأسمي بـ 

، وهو البرتوكول الذي صنع بعد خطة االنسحاب أحادي الجانب إلسرائيل من "بروتوكول خارج االتفاق"
  .2005قطاع غزة في عام 

لى مجلس الشعب واعتبر الخبير بمركز دراسات الشرق األوسط أن االتفاق كان ينبغي عرضه ع
  . المصري أو إلحاقه باتفاقية كامب ديفيد، وكأنه خاصا باتفاقية الحدود المصرية اإلسرائيلية

بين مصر وإسرائيل هي اتفاقية خارج اتفاق كامب ديفيد، وهي اتفاقية " الكويز"فيما رأى أن اتفاقية 
 األردنيين واإلسرائيليين، وقد خاصة بالمناطق االقتصادية المؤهلة على غرار االتفاقية الموقعة بين

استثمرها اإلسرائيليون في قضايا التجسس وأشهر عملياتها كانت قضية عزام عزام من خالل أحد 
  ". الكويز"المصانع الداخلة ضمن 

وأعرب فهمي عن اعتقاده بأن يعيد اإلسرائيليون النظر في اتفاقية كامب ديفيد مرة أخرى لتعديل مسارها 
لمنظور، مرجعا ذلك إل شكوك اإلسرائيليين نحو أي نظام مصري وطني يمكن أن وذلك في المدى ا

  .  يصل إلى الحكم أيا كان شكله
  21/3/2011، المصريون، القاهرة

  
  شهيدان فلسطينيان بنيران االحتالل في غزة .29

ل استشهد فلسطينيان اثر إصابتهما بشظايا قذائف مدفعية االحتالل التي قصفت لي:  حامد جاد-غزة 
وأعلن الناطق باسم  .السبت األحد منطقة جحر الديك شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بعدة قذائف

لجنة اإلسعاف والطوارئ أدهم أبو سلمية أن طواقم اإلسعاف انتشلت جثماني الشهيدين وهما عماد محمد 
  .توكالهما من مخيم النصيرا)  عاما16ً(وقاسم صالح أبو عطيوة )  عاما17ً(فرج اهللا 

وزعمت وسائل إعالم االحتالل أن إحدى مجموعات جيش االحتالل كانت تقوم بأعمال الدورية، حيث 
قرب الحدود " لكيبوتس علوميم"رصدت فلسطينيين يقتربان من السياج األمني اإللكتروني المحاذي 

لسطيني وكانا الشرقية لغزة، فأطلقت باتجاههما النار وقتلتهما، مدعية أن الشهيدين ينتميان لفصيل ف
  .يعتزمان زرع عبوات ناسفة الستهداف دوريات جيش االحتالل في تلك المنطقة

  21/3/2011الغد، عمان، 
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   أبو سيسي ضرارسلطات االحتالل تعترف رسمياً باختطاف المهندس .30

نها تحتجز المهندس الفلسطيني ضرار ابو سيسي من قطاع غزة أ األحد يوم "إسرائيل"قرت أ :القدس
وقالت متحدثة باسم السلطات  .ه تفاصيل بشأن عملية اعتقالأي باستجوابه لكنها حظرت كشف وتقوم

لكنها لم تعط أي " محتجز في إسرائيل ويجري التحقيق معه"القضائية في إسرائيل لرويترز أن أبو سيسي 
   .تفاصيل إضافية

 انه خطف من قطار في ، المدير بمحطة الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة،بو سيسيأ أقاربويقول 
  .أوكرانيا

  20/3/2011وكالة رويترز، 
  

   الحل الوحيد واألمثل لزوال الخطر عن المسجد األقصى هو زوال االحتالل عنه:رائد صالح .31
صباح ،  في الداخل الفلسطينياإلسالمية رئيس الحركة ،عقد الشيخ رائد صالح: توفيق محمد -اسطنبول 
 قضية المسجد األقصى المبارك وأهميته فيه تناول ، في اسطنبولاً صحفي مؤتمراً،18/6 يوم الجمعة

 حوله، وتحدث الشيخ عن المخاطر التي يتعرض لها اإلسالمية يوحد األمة للمسلمين وكونه عامالً
 المتواصلة بحق المسجد، اإلسرائيلية، وعن االنتهاكات اإلسرائيلي من قبل االحتالل األقصىالمسجد 

ائيلية العديدة التي تعمل على تهويد مدينة القدس الشريف وبناء الهيكل المزعوم وعن الجمعيات اإلسر
  . المباركاألقصىمكان المسجد 

عكرمة صبري خطيب المسجد . واستنكر الشيخ رائد قيام االحتالل اإلسرائيلي منع فضيلة الشيخ د
المخطوطات الشيخ ناجح  كما استنكر منع رئيس قسم أشهر، من السفر خارج البالد لمدة ستة األقصى

ن الحل الوحيد واألمثل لزوال الخطر عن أ إلى وخلص الشيخ رائد األقصى،بكيرات من دخول المسجد 
  . المبارك هو زوال االحتالل اإلسرائيلي عنهاألقصىالمسجد 

  18/3/2011، 48و موقع فلسطيني
  

  مغتصب صهيوني مسلح يحاول اقتحام المسجد األقصى .32
 . المبارك عبر باب المغاربةاألقصىل مغتصب مسلح مساء األحد اقتحام المسجد حاو: القدس المحتلة

أن المغتصب وصل إلى جسر المغاربة ومن ثم تسلق على ظهر " الرسالة نت"وأكدت مصادر مقدسية لـ
الجسر وحاول تسلق سور األقصى والدخول إليه لوال يقظة حراس المسجد الذين تصدوا له ومنعوه من 

  .ين زعمت شرطة االحتالل أنه في حالة سكر في محاولة لتبرير عدوانهدخوله، في ح
  20/3/2011، الرسالة نتموقع 

  
  إصابة عشرة فلسطينيين في مواجهات مع قوات االحتالل بالقدس .33

 أصيب عشرة مواطنين فلسطينيين، بينهم امرأة، خالل مواجهات عنيفة اندلعت بالقرب :القدس المحتلة
يوم لمقام على مدخل مخيم شعفاط لالجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة مساء من الحاجز العسكري ا

إن المواطنين رشقوا القوات الموجودة على الحاجز بالحجارة، : "وقالت مصادر فلسطينية .19/3السبت 
  ".بعد قيامها بالتنكيل واالعتداء على طالب المدارس

  20/3/2011قدس برس، 
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  48ت على فلسطينيي تصاعد االعتداءا: صفد .34
، الليلة قبل الماضية، إلى اعتداء بالطعن بالسكين خالل 48تعرض شاب عربي من فلسطينيي : تل أبيب

وقد نقل الشاب في حالة متوسطة . هجوم نفذه مجموعة من الشبان اليهوديين المتدينين في أعالي الجليل
  .إلى العالج بالمستشفى، والدماء تنزف منه

اء، لدى وجود الشاب المذكور مع مجموعة أصدقاء يهود وعرب، بينهم شبان وصبايا وجاء هذا االعتد
وعندما نجح الشبان األصدقاء في صد الهجوم، استخدم . من كال الشعبين، فقد داهموهم بالضرب المبرح

  .وعندما سال الدم هرب المعتدون. أحد المتدينين سكينا
  21/3/2011الشرق األوسط، لندن، 

 
  العتداء على عائالت األسرىتحذير من ا .35

حذر رئيس نادي األسير الفلسطيني قدوره فارس صباح أمس من اعتداءات إسرائيلية منظمة ضد 
وجاءت تصريحات فارس رداً على دعوة مجموعات . عائالت األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل

لفيسبوك إلى اعتراض الحافالت إسرائيلية متضامنة مع الجندي األسير اإلسرائيلي جلعاد شاليط عبر ا
التي تقل عائالت األسرى المتوجه لزيارة أبنائها في السجون والتواجد أمام بوابات السجون للحيلولة دون 

هذه النوايا هي انعكاس لحالة التحريض المتواصل من قبل "وقال إن . دخول األهالي لزيارة أبنائهم
ئيلي، ومحاولة للحكومة لتصدر أزمتها للشارع اإلسرائيلي الجهات الرسمية اإلسرائيلية للمجتمع اإلسرا
 ."لتمارس سلوكاً انتقامياً ضد األسرى وعائالتهم

  21/3/2011، البيان، دبي
  

  بسرعة انجاز مبادرة عباس ودعوة هنية للقاء وإنهاء االنقساميطالبون ن ون الفلسطينيوالمثقف .36
فلسطينيين في عموم أماكن تواجدهم وعبر وسائل رحبت مجموعة من المثقفين ال: وليد عوض -رام اهللا 

 بمبادرة عباس وهنية للقاء وإنهاء حالة االنقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، األحداالتصال المختلفة 
استجابة للشعب الفلسطيني الذي يريد إنهاء االنقسام، وتحقيق مطلب الشباب الذي خرج في كافة مدن 

وطالب الموقعون بسرعة  .صم في تجمعاته رافعاً العلم الوطنيالوطن وعواصم عربية ودولية واعت
  .انجاز مبادرة عباس ودعوة هنية األخيرة للقاء وإنهاء االنقسام

  21/3/2011القدس العربي، لندن، 
  

  اعتصام للصحفيين في رام اهللا تضامنا مع زمالئهم في قطاع غزة .37
 مع زمالئهم في  وسط مدينة رام اهللا تضامناًداألح اعتصم عشرات الصحفيين الفلسطينيين يوم :رام اهللا

  .عالميةداء رسالتهم اإلأقطاع غزة في مواجهة ما يتعرضون له من اعتداءات ومضايقات في 
تاحة إورفع المشاركون الالفتات المنددة باالعتداء على الصحفيين في قطاع غزة والمطالبة بوقفها و

وقالت نقابة الصحفيين  .األرض التي تجري على حداثاألمام الصحفيين للعمل بحرية ونقل أالمجال 
 الحكومة المقالة في قطاع غزة مطالبة اليوم بوقف سياسة إن"الفلسطينيين في بيان وزع خالل االعتصام 

 ." التي تنتهجها في القطاع وهي مطالبة بالسير في طريق المصالحة والوحدة الوطنيةاألفواهتكميم 
حجب المعلومات عن "حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بمحاولة واتهمت النقابة في بيانها 

  ." االنقسامإلنهاءالسياسة القمعية التي تنتهجها ضد الحراك الشبابي والشعبي الهادف 
  .أخرى بالالئمة في الهجوم على جماعات وألقت مسؤولة عن العنف بأنهاونفت حماس االتهامات 

  20/3/2011وكالة رويترز، 
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  بالتحقيق في االعتداءات على متظاهرين سلميينهنية سسة الضمير تطالب حكومة مؤ: غزة .38
 على متظاهرين  وجسدياًاتهمت مؤسسات حقوقية شرطة حماس في قطاع غزة باالعتداء لفظياً: رام اهللا

وأعربت مؤسسة  .سلميين، خالل مظاهرات سادت القطاع في األسبوع األخير، وتطالب بإنهاء االنقسام
إزاء استمرار " لحقوق اإلنسان في قطاع غزة في بيان لها عن عميق قلقها واستهجانها الضمير

، بحق المتظاهرين  مدنياًاالعتداءات الجسدية واللفظية من قبل عناصر شرطية وأمنية بعضها يرتدي زياً
ثلة  الحكومة في غزة مم"الضمير"وطالبت  ."والمتظاهرات وعدد من الصحافيين والمؤسسات الصحافية

باتخاذ جملة من اإلجراءات الجادة لمنع تكرار االعتداء على المتظاهرين، " إسماعيل هنية هابرئيس
والتحقيق في هذه االعتداءات المتكررة ومساءلة المعتدين، وتمكين المتظاهرين من التجمع السلمي، وذلك 

سي الفلسطيني والمواثيق لضمان حقهم في التجمع السلمي باعتباره حقا مكفوال بموجب القانون األسا
األجهزة األمنية والشرطية باإلفراج الفوري عن أي من المعتقلين أو "كما طالبت  ."الدولية لحقوق اإلنسان

، معتبرة هذه الحاالت تندرج ضمن حاالت "المحتجزين لديها على خلفية المشاركة في المظاهرات
الضمير إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف حول سة مؤسودعت . "حرية الرأي والتعبير"االعتقال على خلفية 

  .انتشار استخدام العناصر الشرطية واألمنية للعنف اللفظي بحق المشاركين، وبشكل خاص النساء
  21/3/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  لمطالبة بإنهاء االنقساماتواصل التظاهرات : غزة .39

 األولى من دون أن تتدخل العناصر تواصلت التظاهرات السلمية في غزة للمرة: حامد جاد -غزة 
متا في غزة ظاألمنية والشرطية في تفريقها، حيث شارك محامون وطالب في تظاهرتين منفصلتين ن

أمس للمطالبة بإنهاء االنقسام حيث شارك المئات من طلبة جامعتي األزهر واإلسالمية في اعتصام نظمه 
طالبة بالوحدة بين حركتي فتح وحماس، فيما طلبة جامعة األزهر وسط الجامعة، مرددين هتافات م

 على انطلقت تظاهرة للمحامين من أمام مجمع المحاكم في مدينة غزة تطالب بإنهاء االنقسام واحتجاجاً
  . آذار15االعتداءات التي تعرضوا لها على أيد الشرطة المقالة خالل تفريقها لتظاهرات 

لو ودونا على األقسام، ال ال "، "م حتى إنهاء االنقسامال تراجع ال استسال"وردد المتظاهرون شعارات 
  ".بدنا نحكي على المكشوف، انقسام ما بدنا نشوف"،"لالنقسام

  21/3/2011الغد، عمان، 
  

   تطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم"شاهد"و.. وفاة طفلة على باب مستشفى: لبنان .40
 مأمس، لعد) سنة واحدة(مريم أكرم محمد توفيت الطفلة الفلسطينية  : حسين سعد-) جنوب لبنان(صور

 شاهد -وأعلنت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان . توفر سرير لها في مستشفيات الجنوب مع األونروا
أبناء مخيم البرج الشمال لالجئين الفلسطينيين، وقد أصيبت بالتهاب "في بيان لها، أن الطفلة مريم هي من 
أهل الطفلة نقلوها على التوالي إلى مستشفيين "، مشيرة إلى أن "راًرئوي حاد وارتفعت حرارتها كثي

 لم األهلالمستشفى اللبناني اإليطالي ومستشفى حيرام، ولكن "متعاقدين مع الوكالة في منطقة صور، هما 
يجدوا سريراً شاغراً في قسم العناية المركزة في المستشفيين، فاضطروا لالتصال بطبيب األونروا 

والذي حاول بدوره أن يؤمن لها سريراً شاغراً في المستشفى الحكومي في صيدا . ي المنطقةالمراقب ف
أهل الطفلة لجأوا إلى مستشفى الراعي في صيدا، الذي رفض "إلى أن  وأشارت شاهد ."لكنه لم يؤمن

 تسبب بوفاة  دوالر أميركي، تعذر تأمينها من جانب العائلة الفقيرة، األمر الذي500استقبالها قبل تأمين 
  ."الطفلة نتيجة عدم تلقيها العالج المطلوب

 من المجتمع الدولي، واألمم المتحدة، واألونروا، جميع الجهات المسؤولة بدءاً"وجددت شاهد مطالبتها 
ووزارة الصحة اللبنانية وغيرهم، بضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية واألخالقية تجاه الالجئين 
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، والعمل على توفير التغطية الكاملة لعالجهم في جميع المستشفيات من دون الفلسطينيين في لبنان
  ."استثناء، وأال يبقى المريض الفلسطيني في لبنان سلعة رخيصة ثمنها الموت على أبواب المستشفيات

  21/3/2011السفير، بيروت، 
  

  غينيسموسوعة طالبة الطب الفلسطينية األصغر في العالم تدخل  .41
لألرقام القياسية العالمية بدون " جينيس" موسوعة ) عاما14ً(لفلسطينية إقبال محمود األسعد دخلت الفتاة ا

استئذان بعد أن أصبحت أصغر طالبة طب على مستوى العالم إثر السماح لها بااللتحاق في كلية طب 
 وأعلنت الشيخة موزا بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر .في قطر" وايل كورنيل"

للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن تبنيها ورعايتها للطالبة الفلسطينية تقديرا منها لتفوقها وتميزها وهو 
ما قابلته الطالبة األسعد بفرحة عارمة مؤكدة أنها ستخوض مشوارها العلمي بكل جد واجتهاد لتكون عند 

  .حسن ظن الجميع خاصة الشيخة موزا
مرشحة لتكون أصغر طبيبة على مستوى العالم، أكدت أنها ستعود إلى إقبال األسعد فلسطينية األصل 

أنهيت مراحل الروضة في عام واحد، " :"وايل كورنيل"وقالت أصغر طالبة بـ .فلسطين بالعلم ال بالسالح
واختصرت صفوف االبتدائي الستة بثالث سنوات فقط، في حين درست المرحلة اإلعدادية في عامين، ثم 

كما يطلقون عليها، ونجحت بتفوق وتم " الطفلة المعجزة"وتميزت  ". في عامين كذلكالثانوية أيضاً
عندما أتيحت لي فرصة الدراسة هنا لم أتردد في اختيار : "وأضافت .تكريمها من قبل القيادات اللبنانية

  ".الدراسة في كلية طب وايل كورنيل كونها واحدة من أفضل جامعات العالم
  20/3/2011الراية، الدوحة، 

   
  فلسطينفي األردن مستمر برعاية وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية : عبد اهللا الثاني .42

استقبل جاللة الملك عبداهللا الثاني امس وفدا من الفاتيكان برئاسة المونـسنيور أنطونيـو              :  بترا -عمان  
علـى أن    جاللته خالل اللقاء  وشدد   .رئيس المجلس الحبري لرعوية المهاجرين في الفاتيكان      , ماريا فيليو 

خصوصا في  , األردن مستمر في رعاية وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في األراضي الفلسطينية          
مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لوقف اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية التي تهدد الوجـود            , القدس الشريف 

  .العربي اإلسالمي والمسيحي في مدينة القدس
  21/3/2011، ليوم، عمانالعرب ا

  
  تدريس الهولوكوست وتأنيث التعليم" االونروا"يطالب بعدم السماح لـ " العمل اإلسالمي" .43

استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي عزم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين            :  الدستور –عمان  
وأعرب مـسؤول    . معلمي الوكالة  تقليص خدماتها في االردن ، وأكد وقوفه الى جانب مطالب         ) االونروا(

الملف الفلسطيني في المكتب التنفيذي للحزب المهندس مراد العضايلة عن قلقه ازاء معلومات تؤكد توجه               
من باب حقوق اإلنسان ، االمر الذي       ) الهولوكست(الوكالة لتدريس طلبتها ما يوصف بالمحرقة اليهودية        

وطالب بتدريس مواد تؤكد حق العودة كحـق         ".قول الطلبة   إساءة للقضية الفلسطينية وعبثاً في ع     "يشكل  
مقدس ثابت قانونيا غير قابل للتصرف ، وتعريف الطلبة بالقضية الفلسطينية وترسيخ تعلقهم بحقوق االمة               

  .الثابتة في فلسطين السليبة
ـ           حلة األساسية ،   التعليم في المر  " تأنيث"وابدى العضايلة قلقه ازاء ما يتناقله المعلمون من خطط جاهزة ل

وإغالق بعض المدارس وترحيل طالبها إلى مدارس أخرى ، وترحيل الصف العاشر إلى وزارة التربية               
وكانت لجنة المعلمـين طالبـت بعـدم         .والتعليم، وإغالق السكن الداخلي في كليتي وادي السير وناعور        



  

  

 
 

  

            27 ص                                     2091:         العدد       21/3/2011 اإلثنين :التاريخ

ف البطالة وسيعمل على تفريغ     السماح بتأنيث المدارس الذي سيؤدي إلى تحويل مئات المعلمين إلى صفو          
  .مدارس الوكالة من الطلبة

  21/3/2011، الدستور، عمان
  

    "إسرائيل"تستنكر مشاركة أردنيين بندوة زراعية في " مجابهة التطبيع" .44
استنكرت اللجنة األردنية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع المـشاركة األردنيـة فـي نـدوة                : عمان

وقالت اللجنة في بيان لها امس ان وزارة الزراعة اوفـدت           .  ائيل شباط الماضي  زراعية اقيمت في إسر   
مهندسين زراعيين ومزارعين اردنيين للمشاركة في ندوة ونشاطات ميدانية في اسرائيل خالل الفترة من              

ه  شباط الماضي بالرغم من كل التعديات اإلسرائيلية االجرامية على المزارع األردنية والميا            - 25 - 22
  . وغيرها

  21/3/2011، الدستور، عمان
  

      المجالي يؤكد أهمية دور األردن في مساندة وضمان الحق الفلسطيني .45
 الدور األردني   ، في محاضرة،    بين رئيس الوزراء االسبق عبد السالم المجالي      :  جمعة الشوابكة  -عمان  

دأ السالم العادل بما يضمن لكافـة       الفريد في عملية السالم بمنطقة الشرق األوسط والقائم على تحقيق مب          
شعوب المنطقة ان تعيش في سالم، الفتا الى أهمية الدور األردني في مساندة وضمان الحق الفلـسطيني                 

  .في إقامة دولته المستقلة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس العربية
  21/3/2011، الدستور، عمان

  
   بلبنان لفلسطينيينالجئين ااع المعيشية والصحية ل األوضأسامة سعد ومدير األونروا يبحثان .46

ـ      » التنظيم الشعبي الناصري  «دعا رئيس   : صيدا في لبنان  » األونروا«أسامة سعد إثر لقائه المدير العام ل
الدول المختلفة، إن كانت غربية أو عربية، إلى تأمين اإلمكانيـات           «سلفاتوري لمباردو في صيدا أمس،      

الشعب الفلسطيني في لبنـان  «، مؤكداً أن » لكي تقوم الوكالة بعملها بالشكل الصحيحالمالية وغير المالية،  
يعاني من التردي في األوضاع المعيشية والخدمات والصحة والتعليم وعدم توافر فرص العمل، نتيجـة               
إلهمال المنظمة الدولية قضايا الشعب الفلسطيني، وعدم توفيرها الظـروف المالئمـة ليـستعيد حقوقـه            

  .»لوطنية والعودة إلى بالدها
هناك فجوة بين احتياجات الشعب الفلسطيني في لبنان وما تقدمـه الوكالـة،             «بدوره، اعتبر لمباردو أن     
وحـول  . »المزيد من الدعم  » األونروا«المجتمع الدولي إلى إيالء     «، داعياً   »بخاصة في المجال الصحي   

المانحة ما زالت قادرة على المساهمة بمبلـغ مليـونين          إن الهيئات   «: إعادة إعمار مخيم نهر البارد، قال     
واألزمات ال تجعل حياتنا سهلة للغاية، لذلك ال بد مـن           . ونصف المليون إلعادة إعمار مخيم نهر البارد      
  .»العمل واالهتمام بوضع الفلسطينيين في لبنان

ضرورة تأمين  «ي أكد على    والتقى سلفاتوري لمباردو رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري، الذ          
االحتياجات والخدمات األساسية والبنى التحتية للشعب الفلسطيني في لبنان كجزء ال يتجزأ مـن معركـة         

تزايـد  «، معرباً عن قلقـه مـن        »الصمود واستعادة الحقوق االجتماعية واالنسانية والحياتية للفلسطينيين      
لوسائل لدى األونروا، وتكرار الحوادث المؤسفة التي       االحتياجات لدى الفلسطينيين وتضاؤل اإلمكانيات وا     

 .»وقعت مؤخراً نتيجة لوفاة طفٍل فلسطيني لم يستطع ذووه تحمل كلفة عالجه أو تأمينها
 21/3/2011، السفير، بيروت
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  لالستفتاء على التعديالت الدستورية» نعم«مليون مصري يصوتون بـ18من % 77 :مصر .47
التـي سـمحت    »  يناير 25ثورة  «إلسالميون في مصر نصراً جديداً بعد       حقق ا :  محمد صالح  -القاهرة  

بإطالق قيادات ورموز للعمل اإلسالمي من مختلف االنتماءات، إذ ضمنوا إقرار التعديالت الدسـتورية              
التي خاضوا معركة ضد الجميع من أجل ضمان قبولها في استفتاء شعبي جرى أول من أمس وشـارك                  

  .صري، بحسب اللجنة القضائية المشرفة على إجراء االستفتاء مليون م18فيه أكثر من 
 في المئة ممن صوتوا في االستفتاء أيدوا التعديالت الدستورية، فيمـا رفـضها              77.2وأعلنت اللجنة أن    

وتتعلق التعديالت بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وأسلوب وآليات الترشح للرئاسة،          .  في المئة  22.8
 الجمهورية والتجديد، واإلشراف على االنتخابات التشريعية، والفـصل فـي صـحة             وفترة والية رئيس  

  .عضوية نواب مجلس الشعب، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية، وإعالن حالة الطوارئ وغيرها
 مليون مواطن شـارك مـنهم       45وأعلنت اللجنة مساء أمس أن من يحق لهم التصويت في االستفتاء بلغ             

 في المئة، وهى نسبة كبيرة لم تشهدها كـل االنتخابـات واالسـتفتاءات              41.9غت   مليون بنسبة بل   18.5
 ألفا من أصوات الناخبين كانت صحيحة، فيمـا أبطلـت           366 مليونا و  18وأوضحت اللجنة أن    . السابقة

 ألفـا   192 مليونا و    14وبلغ عدد الموافقين على التعديالت الدستورية       .  صوتا 190 ألفا و    171أصوات  
ونفت اللجنة أي وقائع تزوير أو تدليس، مؤكدة أنها اتخذت          .  ماليين مصري  4افضين زاد عن    وعدد الر 

وأفيد بأن التصويت بقبول التعديالت جاء بنسب       . اإلجراءات القانونية إزاء كل الشكاوى التي وردت إليها       
. ض التعـديالت  كبيرة في المحافظات الريفية، على عكس المحافظات الحضرية التي مالت الكفة فيها لرف            

لتمرير التعديالت في بعض المحافظات الريفية في ضـوء         » استخدام الدين «وشكت منظمات حقوقية من     
  .انخفاض مستويات التعليم والوعي لدى البسطاء في تلك المناطق

للفوز بعدد كبيـر    » اإلخوان المسلمين «وتمنح التعديالت الدستورية فرصة لإلسالميين خصوصاً جماعة        
 البرلمان المقبل، المنتظر أن تجرى انتخاباته في غضون شهور، إذ أن للجماعة خبرات سابقة               من مقاعد 

في إدارة العملية االنتخابية وعقد التحالفات، وهو ما تخشاه األحزاب والقوى الشبابية التي دعت أنصارها               
 لاللتحـام بالـشارع     إلى التصويت برفض هذه التعديالت وإرجاء انتخابات البرلمان لمنحها وقتاً كافيـاً           

  .وتأمين شعبية تضمن لها منافسة اإلسالميين في االنتخابات
وسعت جماعة اإلخوان إلى طمأنة الرافضين، إذ طرحت مبادرة إلعداد قائمة موحدة للقـوى الوطنيـة                

ب ، فيما بدا أن األحزاب وشـبا      »المشاركة ال المغالبة  «لخوض االنتخابات المقبلة، مؤكدة أنها تتبنى مبدأ        
  .»الصندوق االنتخابي«الثورة سيقبلون بنتائج االستفتاء ولن يلجأوا إلى الشارع بعد أن خذلهم 

وبدا الفتا أن كل المرشحين المحتملين للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية أنضموا إلى فريق األقلية،               
رئيس حزب الكرامة   إذ أعلن األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ومؤسس حزب الغد أيمن نور و             

حمدين صباحي أنهم صوتوا برفض التعديالت، وحتى المدير العـام الـسابق للوكالـة              ) تحت التأسيس (
الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي الذي لم يتمكن من التصويت بسبب االعتداء عليه ورشـقه                

  .»ال«بالحجارة في ضاحية المقطم، كان أعلن أنه سيصوت بـ 
  21/3/2011، ة، لندنالحيا

 
   تناقش حق الفلسطينيين من أمهات مصرية منحهم الجنسية المصريةالحكومة .48

أكدت مصادر رسمية بالحكومة المصرية التي يترأسها عصام شرف، أن الحكومة ستناقش خـالل              : غزة
نسية يومين طلب العديد من الفلسطينين المقيمين في مصر، وهم من أمهات مصرية، حقهم في منحهم الج               

  .المصرية
ـ   أن وزير الداخلية المصري اللـواء  ) 3-20(اليوم األحد   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأفادت المصادر ل

منصور العيسوي عرض األمر على عصام شرف رئيس الحكومة، لكن شرف طلب منه مهلـة حتـى                 
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ينيين في أول اجتماع    االنتهاء من قضية االستفتاء على الدستور وإظهار نتيجته، ثم عرض قضية الفلسط           
  .بعد إعالن نتائج االستفتاء

الفلسطينيين بمصر، وحقهم في اكتـساب الجنـسية        "وكانت مجموعة من الفلسطينيين المؤسسين لصفحة       
على فيسبوك، تقدمت بطلب إلى اللواء منصور العيسوي وزيـر الداخليـة بالحـصول علـى            " المصرية

  .الجنسية المصرية
المصرية إلى أن وزير الداخلية المصري العيسوي أعلن أنه سيطرح مطلبهم           " الدستور"وأشارت صحيفة   

  .بالحصول على الجنسية، على مجلس الوزراء للبت فيه
وكانت األمهات المصريات المتزوجات من فلسطينيين قد توجهن بطلب إلى المجلـس األعلـى للقـوات                

 لـسنة   154لجنسية بتفعيل القانون رقم     المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومدير مكتب الهجرة وا        
  . لمنح أبنائهم الجنسية المصرية2004

 أعوام، والقاضـي بـأن يـتم        7وطلبت األمهات بشكل عاجل وفوري تفعيل القانون الذى تأخر تطبيقة           
الحصول على الجنسية المصرية عن طريق طلب رسمي من مكتب الهجرة والجنسية دون الحاجة إلـى                

  .  القضاء اإلدارىرفع قضية في محكمة
  21/3/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  "إسرائيل"ـلتعديل اتفاقيات تصدير الغاز ل مصر تكشف عن مفاوضات قوية .49

ـ      :  أحمد أبو الوفا   - القاهرة تجري حاليا لتعديل   » القوية«كشف مسؤول مصري عن مفاوضات وصفها ب
ل خاصة إسرائيل بهدف تحقيق عائدات أفـضل        اتفاقيات تصدير الغاز المصري الموقعة مع مختلف الدو       

في ظل الظروف الراهنة، خاصة     » ممكن«لمصر، فيما قال خبراء متخصصون إن تعديل هذه االتفاقيات          
  .أن هناك سوابق دولية وإقليمية في هذا الصدد

واعتبر وزير البترول المصري، عبد اهللا غراب، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن الـرفض الـشعبي                 
ري لتصدير الغاز إلسرائيل سند في هذه المفاوضات للحصول على مزايا أفضل، مشيرا إلـى أن                المص

 وفقـا لألسـعار المعدلـة وأن الكميـات          2008) تموز(تصدير الغاز المصري إلسرائيل بدأ في يوليو        
ار قدم   ملي 6.3 في المائة من إجمالي إنتاج مصر من الغاز والبالغ           4المصدرة في إطار ذلك ال تزيد على        

  .مكعب يوميا
واستأنفت مصر مساء الثالثاء الماضي بشكل جزئي تصدير الغاز إلى إسرائيل منذ توقفه منذ الخـامس                

  .إثر تضرر خط األنابيب الذي يمتد عبر شمال سيناء نتيجة عملية تخريب) شباط(من فبراير 
ـ        ن عملية مراجعـة أسـعار      إ» الشرق األوسط «وقال الخبير البترولي، إبراهيم زهران، في تصريحات ل

اآلن ألنها اتفاقية تجارية يمكن تعديلها، وقد تـضررت منهـا       » ممكنة«تصدير الغاز المصري إلسرائيل     
  .، مشيرا إلى أن تجارب مماثلة تم فيها تعديل أسعار التصدير»غبنا«مصر ألن فيها 

 21/3/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  الحةاإلمارات تدعم مبادرة عباس لتحقيق المص .50
أشاد سمو الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجيـة           :  والوكاالت – القاهرة   -  رام اهللا  - أبوظبي

لكسر حالـة   ) أبومازن(لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس       » المبادرة اإليجابية والبناءة  «بـ
  .الجمود وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية

طراف الفلسطينية المعنية بالتجاوب مع هذه المبادرة، ووضع الخالفات بينها جانباً           وطالب سموه جميع األ   
حرصاً على المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني وتعزيزاً لوحدته في مواجهة التحـديات واالسـتحقاقات              

تعزيز وأكد على أن نجاح هذه المبادرة المهمة سيعزز الموقف الفلسطيني والعربي وسيؤدي إلى              . الراهنة
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المبادرة العربية للسالم ويدعم الجهود المبذولة إلنهاء االحتالل اإلسـرائيلي، وإقامـة الدولـة المـستقلة                
  .وعاصمتها القدس الشريف

في هذه األثناء، كشفت مصادر فلسطينية واسعة االطالع، طلبت عدم ذكر اسمها، عن توجه وفد أمنـي                 
ك لبحث الترتيبات األمنيـة واللوجـستية مـع حركـة        مصري رفيع المستوى إلى قطاع غزة قريباً، وذل       

الوفد سيصل إلـى قطـاع      «وحكومتها الستقبال الرئيس عباس أثناء زيارته للقطاع، مؤكدة أن          » حماس«
  .»غزة في غضون األسبوع القادم

القيادة الفلسطينية باشرت بإجراء االتصاالت باألطراف العربية ومن بينها القيـادة           «وقالت المصادر إن    
القيادة المصرية، وكونها الراعية الرئيسية لملف      «وأضافت إن   . »المصرية، لوضعها في صورة المبادرة    

المصالحة الوطنية الشاملة، أكدت أنها ستوفد وفداً أمنياً مكوناً من مسؤولين كبار في المخابرات العامـة                
في غزة الستقبال الـرئيس     لقطاع غزة، ولقاء قادة حركة حماس وذلك من أجل بحث الترتيبات الجارية             

  .»أبومازن) عباس(
  21/3/2011، البيان، دبي

    
  لمسنا توافقًا مصريا على إنهاء حصار غزة : وفد أوروبي .51

قال وفد برلماني أوروبي رفيع المستوى األحد قام بزيارة للعاصمة المصرية القـاهرة علـى               : بروكسيل
وقال رئيس مجلس العالقات األوروبية      .قطاع غزة مدى يومين إنه لمس توافقًا مصريا على إنهاء حصار          

عرفات شكري الذي يرافق الوفد إن الوفد بحث عدة ملفات خارجيـة، بمـا فيهـا الملـف                  .الفلسطينية د 
  .الفلسطيني والرؤية المصرية إلنهاء الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة

الحكومة المصرية الجديـدة،    وأوضح أن الوفد أجرى خالل زيارته مباحثات مع عدد من المسؤولين في             
، الفتـاً   "إلى جانب عقده لقاءات مع طيف واسع من األحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني المصري             

تقديراً لهذه الثورة ولـدور الـشباب       "  يناير 25ثورة  "النظر إلى عقد عقد أول اجتماع مع ممثلين لشباب          
  . فيها، كما قال

 مع األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى ومـع مـسؤولي        وأشار إلى أن الوفد عقد اجتماعاً     
وزارة الخارجية المصرية، حيث تم االستماع إلى الرؤية حول مستقبل مـصر، وكيفيـة تقـديم الـدعم                  

  .األوروبي لمصر عقب الثورة
 20/3/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

 
   "إسرائيل"ـفرنسا تدين بشدة قصف غزة ل .52

دانت فرنسا بشدة اطالق صواريخ وقذائف هاون من قطاع غزة على مواقع عسكرية إسرائيلية              : بأ ف   
ومستوطنات يهودية في النقب الغربي جنوب فلسطين المحتلة صباح أمس األول، داعيـة الفلـسطينيين               

   .واإلسرائيليين إلى التزام اقصى درجات ضبط النفس من أجل وقف وقف التصعيد العسكري المتبادل
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برتران فاليرو في بيان أصدره في بـاريس الليلـة قبـل                  

إن فرنسا تدين بشدة اطالق الصواريخ والقذائف صباح السبت من قطاع غزة علـى جنـوب                «الماضية  
 أي  أقصى قدر من ضـبط الـنفس لتفـادي        ) التزام(تدعو فرنسا كل األطراف إلى      «وأضاف  . »اسرائيل

  . »تصعيد للعنف
 21/3/2011، االتحاد، ابوظبي
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  ثيوبياأ مشروعا في  240 تنفذ " إسرائيل: "سفير أثيوبيا لدى تل أبيب .53
 اسرائيل هيالوي يوسف أن البلدين تتعاونان عن كثب لدعم          ىأكد السفير اإلثيوبي لد   :  : أ . ش . أديس أبابا أ  

لسياسي والقطاعات االجتماعيـة والتجاريـة واالسـتثمار         وخاصة المجال ا    , العالقات في كل المجاالت   
وأضاف أن اسرائيل تساعد إثيوبيا في أنشطة تنموية مختلفة تشمل نقل التكنولوجيـا               . ومكافحة االرهاب 

   . الزراعية االسرائيلية الحديثة الي البالد
 مـشروعا فـي الـبالد     240 لياوفيما يتعلق باالستثمار قال السفير إن المستثمرين االسرائيليين ينفذون حا         

 أن عدد المـستثمرين االسـرائيليين       ى وأشار إل   ,  زراعات المحاصيل والبساتين   ىتتركز بشكل رئيسي عل   
 آخر بسبب سياسات االسـتثمار المواتيـة        ىالذين يبدون اهتماما باالستثمار في إثيوبيا يتزايد من وقت إل         

 التـرويج إلمكانيـات     ىفارة األثيوبية في اسرائيل تعمل عل      كما أوضح السفير أن الس      . التي توفرها البالد  
  .  البالدىاالستثمار المتاحة في إثيوبيا بهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المحتملين من اسرائيل إل
 21/3/2011، األهرام، القاهرة

 
  أربعة عناصر إلستراتيجية واشنطن تجاه الشرق األوسط: وليام بيرنز .54

حددت الواليات المتحدة األميركية أربعة عناصر إلستراتيجيتها تجاه الشرق االوسـط           :  وكاالت –القدس  
وهي دعم التغيير الديمقراطي السلمي، ودعم قوي للتحديث االقتصادي، وتحقيق سالم شامل بين العـرب               

  .واسرائيل، وتعزيز األمن اإلقليمي
امام لجنة العالقات الخارجية في مجلـس       وقال وليام بيرنز، وكيل وزيرة الخارجية االميركية، في كلمة          

أنا . أرى سبباً كبيراً للتفاؤل في ما يجري في المنطقة        " :األيام"الشيوخ األميركي، وصلت نسخة منها لـ       
لست ساذجاً، وخبرتي التي تزيد على ثالثة عقود في الشرق األوسط جردتني من معظم اوهامي، ولكـن                 

واضـاف  .أمامنا اذا ما وظفنا بعناية إستراتيجية متكاملة ومدروسةبدون شك فان هناك فرصاً حقيقية جداً     
ان المفتاح إلستراتيجية ناجحة هو ايجاد قضايا مشتركة مع الناس والقادة في المنطقة وكذلك مع شركائنا                :

  .من خارجها في السعي إلى جدول األعمال، بسيط وإيجابي
قالل في مجال الطاقـة والقيـادة بقـوة مثالنـا           اضافة الى مصالحنا الواضحة في تطوير مزيد من االست        

واشار الـى ان    .الديمقراطي الخاص، فان هناك ما ال يقل عن أربعة عناصر رئيسية لهكذا جدول أعمال             
في البلدان التي تتخذ خطوات حاسـمة بعيـدا عـن           . العنصر األول هو دعم التغيير الديمقراطي السلمي      

اما في البلدان التي ظهرت     . نا مصلحة عميقة في تحوالت مستقرة     األنظمة القديمة ونحو الديمقراطية، لدي    
فيها االحتجاجات ولكن التغيير غير مؤكد، مثل البحرين، فاننا سوف نستمر في حث اإلصالح الـسياسي                

اما في البلـدان التـي تـستبق        . الجاد، فضال عن حوار سلمي عاجل بين الحكومات وزعماء المعارضة         
ية، مثل األردن والمغرب، فاننا سوف نستمر في التأكيد علـى أهميـة اخـذ               موجات االحتجاجات الشعب  

اإلصالح اآلن على محمل الجد باعتباره وسيلة إليجاد سبل إيجابية مـن إشـراك المـواطنين وتجنـب                  
وفي الحالة المحزنة والعنيفة في ليبيا، فاننا نعمل بجد لتحقيق أقـصى            . الصراعات الحادة في وقت الحق    

  .وط الدولية لمغادرة القذافي، ودعم الليبيين الشجعان الذين ثاروا الستعادة حقوقهمقدر من الضغ
العنصر الثاني مرتبط ارتباطاً وثيقاً باألول، هو دعم قوي للتحديث االقتصادي في المدى القصير،              :وقال  

 التـي   وهذا يعني مساعدة مصر وتونس، على سبيل المثال، لالنتقال من الصعوبات الكبيـرة الماضـية              
ولكن هذا يعني أيضا التفكير بجرأة وطمـوح        . أنشأتها االضطرابات السياسية واالنهيار المؤقت للسياحة     

ونحن نؤيد بقوة صندوق المشاريع وقد اعلنت وزيرة        . في كيف يمكننا تعزيز تحديث حقيقي طويل المدى       
فيز استثمارات القطاع الخاص     مليار دوالر لتح   2ستوفر ما يصل الى     ) أوبيك(الخارجية كلينتون للتو أن     

من المهم أيضا النظر في مبادرات لتحرير التجارة        : واضاف  ".في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا     
فـي  . للدول العربية الرئيسية التي تمر بمرحلة انتقالية، من الناحية المثالية بالتعاون مع االتحاد األوروبي       
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يمكننا أن نساعد   . يع التجارة البينية والتكامل اإلقليميين في المنطقة      هذه العملية، يمكننا المساعدة على تشج     
ويمكن أن نساعد في انتشار فوائد وفرص النمو االقتـصادي  . على خلق فرص العمل في القطاع الخاص   

إن نجاح التحوالت السياسية تتطلب نتائج      . في المجتمعات العربية، وليس فقط الدائرة الضيقة في األعلى        
الكثير من هذا يعتمد بالطبع على الدول العربيـة         . ة عملية قوية، وخلق شعور باألمل االقتصادي      اقتصادي

ولكنـه امـر   . نفسها، التي تحتاج أن تضع نفسها في وضع أفضل للمنافسة في سوق عالمي غير عاطفي    
 من جـدول    العنصر الثالث "وذكر بيرنز ان    .عاجل وفي مصلحتنا الذاتية القيام بكل ما نستطيع للمساعدة        

ان . األعمال األميركي اإليجابي لمنطقة الشرق األوسط هو تحقيق سالم شامل بين العـرب واسـرائيل              
الوضع الراهن بين العرب واإلسرائيليين ليس أكثر استدامة من األنظمة السياسية المتصلبة التي انهارت              

 التطلعات المشروعة للفلسطينيين    ال مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية وال      . في االشهر االخيرة  
ولئن كان من البديهي أن األطراف فقـط هـم   . يمكن ضمانها من دون حل الدولتين عن طريق التفاوض       

القادرون على اتخاذ الخيارات الصعبة الالزمة لتحقيق السالم ، فانه ال يوجد بديل عن اسـتمرار قيـادة                  
الضخم والدائم في األمن اإلقليمي في تعزيز العالقات مع         العنصر الرابع هو دورنا     "وقال  ".اميركية فاعلة 

دول مجلس التعاون الخليجي؛ في محاربة اإلرهاب، في منع ايران من تطوير اسلحة نووية والتسبب في                
كارثة سباق تسلح في المنطقة، وفي عدم إغفال االنتقال الديمقراطي العراقي وإعادة االندماج في العـالم                

 ".العربي
 20/3/2011، رام اهللاأليام، 

  
  أهداف تكتيكية ذات أبعاد استراتيجية.. "ائيلإسر"التصعيد بين حماس و .55

لق القصف المكثف الذي قامت به كتائب القسام أمس لمواقع عسكرية إسرائيلية العنان             : سناء كمال -غزة  
راتيجية لهذا التـصعيد    للمحللين الفلسطينيين واإلسرائيليين وحتى العرب لمعرفة الدوافع التكتيكية واإلست        

المفاجئ بين الحركة اإلسالمية وإسرائيل وذلك في ظل التبني الواضح للجناح العسكري للحركة لعمليـة               
القصف المذكورة والذي أعلن أنها جاءت كرد على استشهاد اثنين من مقاتلي الحركـة قتلهمـا جـيش                  

  .االحتالل االسبوع الماضي
ده المتراكبة هو أن القصف والتصعيد جاء بالتزامن مع قرار الرئيس           ومما زاد من تعقيدات المشهد وأبعا     

محمود عباس لزيارة غزة من أجل إنهاء االنقسام وفي ظل حراك شعبي يطالب بإنهاء االنقسام وإعـادة                 
  .اللحمة الوطنية الفلسطينية

اس بالقدوم إلـى    يرجح الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب  أن يتم إعادة النظر في مبادرة الرئيس عب              
قطاع غزة وذلك لما سيتم مواجهته من معوقين أساسيين أحدهما يتعلق بإسرائيل التي تهدد أنه في حـال                  
تمت المصالحة فإنها ستكون على حساب الجانب الفلسطيني بزيادة التصعيد العـسكري علـى القطـاع                

 أن دخوله لن يكون إال على صفيح        وإشعال الحدود بينه وبين األراضي الفلسطينية المحتلة، مما يشير إلى         
  .ساخن

وأوضح حبيب أن العائق الثاني يتمثل بتوقيت رد حركة حماس على عدوان إسرائيل الذي لـه عالقـة                  
بمبادرة الرئيس، ومحاولة لفت االنتباه عن الحراك الشعبي المطالب بإنهاء االنقسام والمستمر حتى اآلن،              

بة مصلحة باستمرار الوضع الراهن وال ترغـب بحـضوره          مشيرا إلى أن هناك أطراف فلسطينية صاح      
  .على الرغم من موافقتها في بادئ األمر

وأكد حبيب أن تصريحات بعض القيادات في حركة حماس ووضع اشتراطات لهذه الزيارة يعيد الملـف                
ـ                ه دام  الفلسطيني حول المصالحة إلى المربع األول، وهو ما سيعزز االنقسام بدال من إنهائه، خاصة وأن

  .ألكثر من أربعة أعوام بسببه
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إن هناك اشتراطات من شأنها عرقلة أجندة الرئيس عباس التي ترتكز على تشكيل حكومة              :"  وقال حبيب 
وحدة وطنية وتمهيد إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني،  من خالل إعادة الحـوار بـين                 

تعارض في الرؤية حول المبادرة قد يساعد فـي عمليـة           ، مشيرا إلى أن ال    "الجانبين حول كافة الخالفات   
  .تعسر تنفيذها

من جانبه رهن الناطق اإلعالمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة حماس أبـو                 
عبيدة الجراح نجاح زيارة الرئيس إلى غزة بإطالق سراح مئات المعتقلين السياسيين في سجون الـسلطة                

  .ية، مشيرا إلى دعوته ستكون فقاعات وحبر على ورقبالضفة الغرب
القسام ردت على كل المزاودين عليـه     "وحول رد الحركة على التصعيد اإلسرائيلي نبه أبو عبيدة إلى أن            

واتهموه بالتخلي عن المقاومة بعدما قصف االحتالل الصهيوني ومغتصباته المتاخمة لغزة بخمسين قذيفة             
  ".هاون

هي رسالة أولية لالحتالل وأن الكتائب لن تقف مكتوفـة األيـدي أمـام جـرائم                "ام  وأكد أن قصف القس   
االحتالل بحق الشعب الفلسطيني، خاصةً عمليات القصف المتوالية التي تصاعدت في الفتـرة األخيـرة               
والتي بلغت ذروتها في اغتيال اثنين من مجاهدي القسام وهما عدنان اشتيوي وغسان أبو عمر في قصف                 

  ".أبو جراد جنوب مدينة غزةموقع 
 فـي  -من إطالق الصواريخ من القطـاع،    " حماس"فيما شكك نافذ غنيم عضو المكتب السياسي بأهداف         

ظل منعها ألي فصيل فلسطيني من االحتكاك مع اإلسرائيليين على الحـدود الـشرقية والـشمالية تبعـا                  
  ".ست في إطار إستراتيجية وطنية متكاملةالسطوانة المقاومة لب" لمصلحة المواطنين، موضحا أن العودة 

أخشى أن يكون هذا التغير العملي في موقف حركة حماس مرتبطا بحالة التصعيد الـشعبي               :" وقال غنيم 
الداخلي المطالبة بإنهاء حالة االنقسام، وكأنها تريد أن تقول نحن نقاوم االحتالل وهناك قوى وأطـراف                

ق مردود على أصحابه، ألن إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية          تعبث بالشأن الداخلي، طبعا هذا لمنط     
  ".هو الشرط األساسي للشرط للنضال الحقيقي والصحيح ضد االحتالل وعدى ذلك فهو عبث

إلى التجاوب الحقيقي مع الن الدخول في التفاصيل اآلن سيعرقل التقدم علـى هـذا               " حماس" ودعا غنيم   
قضايا تم االتفاق عليها حول إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وكـذلك           الطريق، فعندما الحديث عن     

المجلس الوطني لمنظمة التحرير كخطوة جذرية من أجل إصالحها، وأيضا تشكيل حكومة ائتالف وطني              
متفق عليها، فإن ذلك يعالج جوهر المشكلة، أم القضايا المختلف عليها وهي محصورة في قضية األمن،                

يمكن عالجه من قبل المجلس التشريعي المنتخب، باعتباره الهيئة التي تمتلك صالحيات الحـسم              فهذا ما   
  .في مثل هذه القضايا المختلف عليها في إطار السلطة

الكاتب والمحلل الفلسطيني عريب الرينتاوي يعتبـر ان حمـاس تواجـه وضـعاً حرجـاً فـي قطـاع                    
هي تدرك ذلك، وتدرك أيضاً أن أية       ...ي اتساع مستمر  المؤكد أن دائرة المعترضين على حكمها ف      ...غزة

مظاهرات يـوم الخـامس     ...2007انتخابات مقبلة، لن تأتي لها بما سبق أن حصلت عليه في انتخابات             
  .عشر من آذار، أزعجت حماس كثيراً وأخرجت أجهزتها األمنية عن طورها في ساحة الكتيبة

علـى االعتـداءات    " رد الفعـل المـشروع    "ياق  في س " تسخين جبهة القطاع  "حماس وضعت   "ويضيف  
لكن هذه االعتداءات وأقسى منها، حدثت من قبـل، ولـم تـستدع             ... اإلسرائيلية المتكررة على القطاع   
"... المجازفة"ما الذي طرأ واستجد، حتى استوجب اإلقدام على هذه          .... تصعيداً للموقف على هذا النحو    

  .؟" بةغير محسو"أو " مجازفة محسوبة"وهل هي 
، وليس  "النزاع الفلسطيني الداخلي  "ندرج تصعيد حماس العسكري للمواجهة مع إسرائيل في سياق          " وتابع  

والتجربة الفلسطينية المعاصرة، حافلة بتكتيكات     "... مندرجات الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي   "من ضمن   
 الصراع لتفادي المواجهة الداخلية     واستدراج إسرائيل إلى ساحة   " الهروب إلى األمام  "و" تصدير المواجهة "

  ".أو الضغوط العربية
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" جيـروزاليم بوسـت     "المحللون اإلسرائيليون يبدو أيضا انهم قد تفاجئوا بالتصعيد حيث نقلت صـحيفة           
خـالل اليـومين    " حمـاس " اإلسرائيلية اليومية عن مصادر أمنية قولها ان الهجمات التي شنتها حركة            

  .لية قريبة من قطاع غزة تستهدف حرف األنظار عن قضاياها الداخلية األخيرين على أهداف إسرائي
ان الحركة تستهدف ومن خالل هجمات الهـاون التـي          "  واشارت الصحيفة في موقعها االلكتروني الى       

شنتها على جر إسرائيل الى تنفيذ هجوم عسكري على قطاع غزة وهذا هو المطلوب من حماس لحـشد                  
  .وراءهاالرأي العام الفلسطيني 

وبينت ان هذه الهجمات بقذائف المورتر على إسرائيل في مطلع االسبوع كانت لتحويـل االنتبـاه عـن                  
  .المتنامية داخل قطاع غزة وفق الصحيفة" حماس "مشاكل 

وقالت الصحيفة ان قيادة حماس تعيش تحت ضغوط شديدة نتيجة للمظاهرات الحاشدة التي جـرت فـي                 
يرة للمطالبة بإنهاء النزاع بين حركتي  حماس   فتح خاصة بعد فشلها فـي                قطاع غزة خالل األيام االخ    

  .منع االحتجاجات 
  20/3/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   فلسطينياًاالنقسام إنهاء أولويةمأزق  .56

  منير شفيق
ثمة انقسام جديد أخذ يتهدد الوضع الفلسطيني مع الحراك الشبابي الذي جعل أولويتـه إنهـاء االنقـسام                  

وذلك حين ترك الدخول في مواجهة مع قوات االحتالل ولم يجعل هدف            . الحاصل في الساحة الفلسطينية   
" إنهاء االحتالل "بشعار  " شعار إنهاء االنقسام  "وقد اكتفى بإلحاق    . دحرها من خالل انتفاضة شبابية شعبية     

الـشعار مطـاط وحمـال      ف. من خالل بناء المؤسسات، أو المفاوضات     " إنهاء االحتالل "على طريقة نهج    
  . أوجه

. االحتالل واالنقسام ليسا وجهْين لعملة واحدة كما ورد في أحد بيانات الداعين إلى حراك إنهاء االنقـسام                
فاالنقسام سببه سياسي بالدرجة األولى ويتعلق بـالموقف مـن          . ألن االحتالل شيء واالنقسام شيء آخر     

  . االحتالل وكيفية التعاطي معه
وجه آخر لعملة وجه االحتالل فهو التعاون األمني الذي تُمارسـه، وتـشكلت مـن أجلـه،     وإذا كان من    

ويشرف عليهـا   . األجهزة األمنية الفلسطينية التي أسسها، وأشرف عليها، الجنرال األمريكي كيث دايتون          
  . إسرائيلي حتى اآلن-ويقودها فريق أمريكي

 يتوقف عندها أو يعدها شرطاً أول إلنهـاء االنقـسام،       هذه القضية ال يراها الحراك المذكور وال يريد أن        
  .فيما خط التعاون األمني مع قوات االحتالل يمثل سياسة ثابتة لكل من سالم فياض ومحمود عباس

فالحراك إلنهاء االنقسام ال يتطرق إلى السياسات التي انطلقت من اتفاق أوسلو وتدهورت إلى درك أسفل                
بل إن أحد بيانات الـداعين      . ميتشل-ر أنابوليس وتواصلت في عهد أوباما     في المفاوضات التي تلت مؤتم    

حققها هذا المسار على طريق إقامـة الدولـة        " مكتسبات"إلى هذا الحراك أوحى، أو طالب، بالحفاظ على         
  .الفلسطينية

لق بعمليـة   بعيداً من السياسة فيما يتع    " إنهاء االنقسام "هنا أيضاً ثمة خالف أساسي مع الذين رفعوا شعار          
التسوية، وما يمثله أحد طرفي االنقسام من خط سياسي يريد أن يقيم الدولة الفلسطينية وينهي االحـتالل                 

  .من خالل المفاوضات والرهان على الراعي األمريكي
ومن ثم إذا قامت    . القائمون على الحراك يظنون أن طرفي االنقسام يتمثالن بسلطتي رام اهللا وقطاع غزة            

هذا يعني أنهم أسقطوا من حسابهم كل       .  وطنية بينهما ينتهي االنقسام في الساحة الفلسطينية       حكومة وحدة 
الذين يعارضون اتفاق أوسلو، وما تولّد عنه من سلطة ومفاوضـات وعمليـة سياسـية، وتخـلٍّ عـن                   



  

  

 
 

  

            35 ص                                     2091:         العدد       21/3/2011 اإلثنين :التاريخ

 مريح مثل   استراتيجية االنتفاضة والمقاومة، وصوالً إلى التعاون األمني الذي حول االحتالل إلى احتالل           
  ". أرخص احتالل عرفه العالم"، أو كما اعترف حتى محمود عباس بأنه "فندق بخمس نجوم"

ثم األهم أن دعاة إنهاء االنقسام وإعطاءه األولوية على كل ما عداه أو إلحاق شعار إنهاء االحتالل به، ال                   
ولهذا تجمعـوا   .  ودورياته يجعلون الحراك موجهاً إلى قوات االحتالل ومستوطنيه ومستوطناته وحواجزه        

  . باآلالف، أو أكثر دون االقتراب من تلك النقاط
كيف يمكن إنهاء االحتالل من دون مواجهة شعبية مع قوات االحتالل والمستوطنين، ودعك من        : والسؤال

  المقاومة المسلحة التي يواجه بها كل احتالل؟ 
التي يجب أن تتحد تحـت رايتهـا كـل الفـصائل            الشبابية  -لنحصر الحوار اآلن في االنتفاضة الشعبية     

فالوحدات الوطنية الحقيقيـة لـم   . الفلسطينية وفي مقدمها حماس وفتح، كما كل أطياف الشعب الفلسطيني 
، كما في مراحل المواجهات المسلحة التـي      2000 و 1977تتحقق على أعلى مستوى إالّ في االنتفاضتين        

 أما أعلى مستويات االنقسامات فقد عرفتها الساحة الفلسطينية         .كانت تتعرض لها المقاومة خارج فلسطين     
وقد بدأت بصورة جدية مـع      . 1968ف عام   .ت.مع كل تنازل سياسي عن الثوابت التي أرساها ميثاق م         

التقدم ببرنامج النقاط العشر، ووصلت المستوى األعلى مع اتفاق أوسلو، ثم ارتفعت إلى المستوى الراهن               
فـضالً عـن    . 2009 و 2007في المفاوضات التي أشرفت عليها كونداليزا رايس بـين          األكثر تنازالت   

علمـاً  . التنازالت التي كشفت عنها الوثائق المأخوذة من مكتب صائب عريقات وقد نشرتها قناة الجزيرة             
  . أن ثمة تنازالت غير موثقة قدمت شفهياً ألولمرت وجورج ميتشل

نحرف عن اتجاه البوصلة إذا لم يرتبط بالحـشد الـشبابي الـشعبي             ولهذا كل حديث عن إنهاء االنقسام ي      
  .طويلة األمد.. يومية... ويواجه قوات االحتالل ودورياته كمقدمة النتفاضة شاملة

أما الحديث عن إنهاء االنقسام وإنهاء االحتالل فهو من الطينة نفسها، إذ ما معنى إنهاء االحتالل من دون                  
فاالحتالل ال يخرج بمجرد تشكيل حكومة فيما       . ومباشرة مع قوات االحتالل   الدخول في مواجهات حاسمة     

  . تستمر األجهزة األمنية حامية لالحتالل في الضفة الغربية
من هنا نفهم لماذا التقط محمود عباس الثغرة في الحراك الشبابي إلنهاء االنقسام، فأعلن أنـه يريـد أن                   

  .وقد اعتبر ذلك إنهاء لالنقسام. ل إجراء االنتخاباتيذهب إلى غزة لتشكيل حكومة محايدة من أج
  .ما معنى إجراء انتخابات غير الدخول في مرحلة جديدة من مراحل االنقسام والمغالبة

بالتأكيد ال يريد الشعب إجراء انتخابات لتكريس سلطة أوسلو، أو لالستمرار في حماية قوات االحـتالل                
ألن تشكيل حكومة تحت االحتالل يعني المحافظة على أمـن          . قاومةوالحيلولة دون اندالع االنتفاضة والم    

  . قوات االحتالل في الضفة الغربية، ومواصلة استمرار االستيطان وتهويد القدس
ألن . أما إذا كابر أحد ليقول إن الحكومة ستدخل مقاومة وانتفاضة ضد االحـتالل فمـا الحاجـة إليهـا                  

لحياة المدنية وقطع المساعدات المقدمة لتصفية القضية مـن قبـل           االنتفاضة ستعني المواجهات وتعطيل ا    
إنها رشوة لكوادر السلطة من أجل المحافظة على أمن قوات االحتالل ثم توقيع على اتفاق               . الدول المانحة 

  . تصفية القضية الفلسطينية
ثورة شبابية يجب أن تحمـل      من هنا ينبغي للشباب الذين أعلنوا حراكاً إلنهاء االنقسام أن يتنبهوا إلى أن              

هدفاً يرمي إلى إزالة سيطرة السلطة القائمة، وإالّ لن تصبح شعبية وستلعب بها الفـصائل التـي رمـت                   
أعالم المقاومة واالنتفاضة بعيداً في البحر وراحت تدعم المفاوضات والتعاون األمني، وتستكين لقيـادة              

  . سالم فياض ومحمود عباس
مطلوب وإالّ صب في طاحونة سلطة رام اهللا واستمرار االنقسام وهو يظـن             تصحيح هدف الحراك هو ال    

  . أنه يحسن صنعا
  20/3/2011المستقبل العربي، 
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  إنها آفاق الثورة ال سقوف النخب .57
 وائل أبو هالل

يتداول في التدريب قصةٌ رمزيةٌ عن ضفدع وضع في إناء مملوء بالماء، ولما أغلق عليـه اإلنـاء بـدأ                    
تكررت قفزاتـه   ... اإلناء  ) سقف( جاهداً القفز ليخرج، لكنه مع كل قفزة كان يصطدم في غطاء             يحاول

عند هذه اللحظة رفـع الغطـاء، لكـن         . فترة من الزمن إلى أن استسلم ورضي بواقعه األليم وتأقلم معه          
 قبـل فتـرة     الضفدع المسكين المستكين لم يشعر بذلك، ولم ينتهز الفرصة ليخرج من حالته، والتي جاهد             

  .ليفعل
الحزبيـة  " للنخـب "يمكن استحضار هذه القصة بدالالتها كل لحظة ونحن نراقب الـسلوك اإلسـتجابي              

والمنظمة إزاء الثورات الشعبية وتفاعالتها، وتعاملهم مع الفرص العظيمة المتاحة من البيئة الثورية التي              
لوك ما زال محكوماً بعقلية ومفاهيم وثقافـة        تسود العالم العربي، إذ يبدو واضحا لكل مراقب أن هذا الس          

ما قبل الثورة، وأن السقوف التي كرستها األنظمة وأجهزتها األمنية رفعت ولم تعد موجـودة،               ) سقوف(
ولكن يبدوا أنهم مصرون على إبقاء هذه السقوف على أنفسهم بأنفسهم، ألنهم لم يتعودوا أن يعيشوا بـال                  

" الثـورة " لم يدركوا أن هناك آفاقاً رحبة فتحتهـا الثـورات            -اآلن   حتى   -سقوف، وواضح أيضاً أنهم     
  !!الشعبية الكبرى

" بتصريح السفر "و" حسن السلوك "إن من تعود عقوداً على العيش بثقافة الكبت والقهر والضوابط األمنية و           
سـقف،  سيصعب عليه العيش في ظّل الحرية بـال         . الخ... والتصريح للمظاهرة والمسيرة واالعتصام     

  ..والتعامل مع ثقافة اإلحساس بكرامة الذات والعزة التي تولدها أجواء الحرية
والنخـب فـي    " .. الواطية"المنحطة و " السقوف"الشعوب والجماهير في ميادين التحرير والحرية أزالت        

 منحنيـة    ما زالت مصرة على التفكير والعمل والعـيش        - والمتكلسة تَكلُّس النظمِ ذاتها      -غرفها المغلقة   
  .ومطأطأة لسقوف وهمية زالت وتحطمت

النخب التي طالما ادعت الحكمة والمعرفة ونظّرت من عـٍل          " لحكمة" "الجماهير"وأزعم أنّه لو استجابت     
            ق علينا الحكماءمـع  " الحـوار "لها لما حققت ما تحقق من إبداع ثوري رائع؛ ففي النموذج المصري سو

 اشترت الجماهير في الميدان هذه البضاعة لربما كـانوا اآلن تحـت             النظام والوصول لحلول وسط، ولو    
حكم الجنرال عمر سليمان، ألن الثقافة التي عاشها هؤالء الحكماء عقوداً جعلت من لقاء عمر سليمان أو                 

  .الجلوس معه سقفاً حلماً
المظلمة، ولذلك كان رد    وبقي قابعاً في حقب الخنوع      !! تباً له من حلم ذاك الذي لم يبتعد عن حقيقة بائسة          

، وعزفـوا   "ال أعرف المستحيال  .. أنا الشعب أنا الشعب     : " أحالم الحرية  - حقيقةً   -الجماهير التي تعيش    
، كل النظام، ال حـوار بعـد    "الشعب يريد إسقاط النظام   : "في كل الميادين أهزوجة الثورة والثوار الخالدة      

  !اآلن، فقد طفح الكيل
    ة بسقف النخب وثقافتهـا الحكيمـة أن            : ل ونتساءل ويحق لنا هنا أن نتخيترى لو رضيت الجماهير الحر

تمثِّل أحالمها، فهل كانوا سيتجرؤون على مهاجمة القصر الرئاسي عند العصر؟ وهل سيطالبون بمحاكمة              
رموز الفساد الذين طالما حاكموا األحرار بال محاكم؟ هل سيدخل حبيب العادلي السجن الذي أدخل فيـه                 

يرت الشاطر وأحرار الرأي اآلخرين؟ هل سيمنع ناهبو قوت الشعب وثروات الوطن من السفر؟ هـل                خ
سيعزل أحمد شفيق؟ هل ستهاجم مقرات أمن الدولة؟ هل سيحل جهاز أمن الدولة الذي كان يرعب الناس                 

  حتى في أحالمهم؟
وأعطوا للرئيس فرصة لنهاية    ! ركهذه المرة عند نخب اللقاء المشت     " الحكمة اليمانية "في اليمن؛  تفجرت     

العام، ألن الحلم بالنسبة لهم كان أن يوافق الرئيس على ذلـك، بـدعوى التـدرج، وإعطـاء الفرصـة                    
بوضوح رؤيتها وأفق ثورتها الرحب ردت وقالت كلمتها؛ حينمـا          " الميدان"إال أن جماهير    ... لإلصالح،  
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لمعارضة بمبادرتها؟ فرددت المالين كلمتها الجماهيرية،      هل تمثلكم أحزاب ا   : خاطبها أحد الثوار متسائالً   
  !الشعب يريد إسقاط النظام: وكرروا األهزوجة ذاتها. الأحد يمثلنا إال نحن! ال

  .وهكذا سقط سقف أخر من سقوف الحكمة، وانبلج أفق رحب من آفاق الحرية
ان ال حصر لها؛ بيد أن األحـرار        األمثلة كثيرة، إذ أن السقوف التي حصرتنا تحتها أنظمة الجور والطغي          

ما عادوا يرون في سمائهم سقفا، وها هم يطوفون في اآلفاق الرحبة، ويتنقّلون من ميدان لميدان، يبثـون                  
  :األمل في الشعوب المقهورة

  إذا الشعب يوما أراد الحياة             فال بد أن يستجيب القدر
  :وبنفس القوة؛ يتوعدون الطغاة
   الرماد اللهيب             ومن يبذر الشوك يجن الجراححذارِ؛ فتحت

  ففي األفق الرحب هول الظالم             وقصف الرعود وعصف الرياح
أيها النخب؛ ليس هذا غمطاً لحقكم، وال نكرانا لجهادكم؛ فقد غرستم عشق الحرية في نفوس هؤالء الثوار                 

وح ثورتهم، بيد أن زمانهم غير زمانكم، ولغتهم غيـر          الشباب جيال بعد جيل، ومن معاناتكم استلهموا ر       
لغتكم، وأدواتهم للتغيير غير أدواتكم، فلترقبوا هذا المشهد الثوري باعتزاز الوالد الذي يرى ولده يكبـر                
أمامه، ولتستمروا في إلهام األحرار مزيداً من الحماسة والثورة، ولتفسحوا المجال لهـم كـي يرسـموا                 

  .ؤيتهم، كما سقيتم غراس ثورتهم بمعاناتكممستقبلنا الحر بر
هذا للمخلصين منكم؛ أما المتسلقين فال كالم معهم؛ إذ ستحرقهم ثورة األحرار وسيرحلون كمـا رحـل                 

  .الطغاة تحت سياط الجماهير
  .لكل زمان دولة ورجال: آخر الكالم

  21/3/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  النقسام أم االحتالل؟الفصائل الفلسطينية تريد إبقاء ا .58
  مأمون كيوان

لعل من المبكر تحديد اآلثار الحقيقية االستراتيجية للثـورات واالحتجاجـات العربيـة علـى الوضـع                 
الفلسطيني، نظراً الستمرارية حالة الحراك في المجتمعات العربية ومراوحتها بين حركة أحجار الدومينو             

غية مخبول حيناً وجوقة كهنة الديموقراطية في واشـنطن   وجرس لعبة الكراسي الموسيقية الذي يحمله طا      
  .وباريس ولندن

لكن، يمكن رصد التداعيات األولية لالحتجاجات العربية علـى الفلـسطينيين الـرازحين تحـت وطـأة                 
ممارسات عدد كبير من السلطات، من سلطة تل أبيب إلى سـلطة رام اهللا وسـلطة غـزة والـسلطات                    

  .مائلية واأليديولوجية والدينيةالفصائلية والمناطقية والح
وقد تمثل أول الغيث الفلسطيني في خروج جموع الشباب الفلسطيني إلى ميـدان المنـارة فـي رام اهللا                   

مـع رفـع أعـالم      ! »الشعب يريد إنهاء االنقسام   «وساحة الكتيبة في غزة تحت الشعار الشهير والوحيد         
  . في متحف التاريخفلسطين وشعارات فقط، ووضع أعالم الفصائل وراياتها

في ميدان المنارة تراجعت إلى حد ما العصبيات الفصائلية، لكن في ساحة الجندي المجهول كان األمـر                 
فهو عبر عن دعمه الجهـود الفـصائلية        . مختلفاً برعاية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية       

 الثوابـت الفلـسطينية والوحـدة الجغرافيـة         والشبابية التي تهدف الى إنهاء االنقسام على أساس حماية        
وراية حماس، ولذلك سـارع فقهـاء حمـاس         » الوطني«والوطنية وتأييده التحركات المحكومة بالسقف      

وبلطجيتها إلى مهاجمة االعتصام واالعتداء على المعتصمين الذين انتقلوا إلى ساحة الكتيبـة لمواصـلة               
  .احتجاجهم
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عدم حصر نطاق الحملـة فـي الـضفة         » الفايسبوك«مي الحملة على    كان على الشبان الفلسطينيين منظ    
الغربية وقطاع غزة، بل أن تطاول أماكن انتشار الفلسطينيين كافة، فـي فلـسطين وخارجهـا، ورفـع                  

الـشعب يريـد إنهـاء      «: ، مثل »الشعب يريد إنهاء االنقسام   «شعارات أكثر أهمية وواقعية بديلة لشعار       
ومن أكبر الخطايا الوطنية تقزيم القضية الفلـسطينية الـى          . »رير فلسطين و الشعب يريد تح   » االحتالل

فقد آن األوان لوضع نهاية عهد الفصائل التي فبركت نظامـاً سياسـياً             . صراع داخلي سلطوي فصائلي   
لم تحرر فلـسطين األرض     » جبهات«وأمناء عامون لـ    » أبوات«متخلفاً وهياكل ومؤسسات رثة يقودها      

  .بحت عالة على الشعب وعلى العمل الوطني الفلسطينيواإلنسان، بل اص
فالمهمة العاجلة تتمثل في إعادة بناء منظمة التحرير على أساس المقاومة والتحرير والعودة، أما الخطب               
النارية عن الصمود في غزة، واللغو حول وقف المفاوضات في الضفة فأصبحت تشبه حبوب الهلوسـة                

  .القذافية
. »أضـعف اإليمـان  «يل جردة حساب للشعب أو لكوادره، وهو أمـر فـي منزلـة       كما لم يقدم أي فص    

فالمؤتمرات العامة الفصائلية في حال عقدها هي مناسبة لتجديد البيعة لألمـين العـام المـتحكم بالمـال                  
  .والواهب للمنح والمكرمات، أو فرصة لالنشقاق وطرد المعارضين ومكافأة الموالين

أجنحـة  » تأسـرل «أو  » تشيع«ف باليسار الفلسطيني، إن وجدت راهناً بعد        ولم تتجرأ قوى ما كان يعر     
منها، على توحيد مؤسساتها وجهودها، ناهيك عن قوى وفصائل تفـاخر بوطنيتهـا التـي ال تتجـاوز                  
ممارستها العملية حدود رفع الشعار وتأكيد صوابية مواقفها قيد أنملة، ومن ثم النوم على سرير التـاريخ                 

  . المنتظرةوحركة حتميته
وتتجاهل النخب السلطوية والفصائلية الفلسطينية تداعيات نقل مركز الثقل في األحـداث مـن الـساحة                

فضالً عـن تـوافر     . الفلسطينية الى العمق العربي من خالل تسعير الصراعات والفتن في الدول العربية           
من أهـدافها النبيلـة إللهـاء       جهود إسرائيلية لدعم ثورات مضادة تفرغ الثورات واالنتفاضات العربية          

  .المجتمعات العربية بالصراعات الداخلية
ويبقى الفساد المستشري في المؤسسات السلطوية والفصائلية بحوامله السياسية واالجتماعية يشكل محاولة            
لتأبيد أو استمرارية عهد فصائل ال تريد إنهاء االحتالل وال تريد إنهاء االنقـسام وال تقـر باضـمحالل                   

رات وجودها، نظراً لكون تركيبتها تتناقض مع وظيفتها، ناهيك عن نظام سياسي فلسطيني استنسخت              مبر
قيادته موبقات النظم السلطوية العربية وقزمت القضية الفلسطينية وأدخلت الفلسطينيين في متاهات البحث             

ين كي يشحذوا دولة أو     عن دولة، متجاهلة حقيقة مفادها أن الفلسطينيين ليسوا باسكيي أو كوسوفيي فلسط           
  .دويلة أو يقبلوا مكرمة أو منحة من بنيامين نتانياهو أو أفيغدور ليبرمان

  21/3/2011، الحياة، لندن
  

   واليمين األمريكي من الثورة المصرية"إسرائيل"موقف لوبي  .59
  عالء بيومي

وري لفهم حجـم    رصد موقف لوبي إسرائيل وقيادات اليمين األمريكي المتشدد من الثورة المصرية ضر           
التحدي الخارجي للثورة وللثوار المصريين، لذا ترصد هذه الورقة القصيرة بعض أبرز ما نشرته منابر               
لوبي إسرائيل واليمين األمريكي بهذا الخصوص، لعل ذلك يذكر الثوار بالمهمة الصعبة التي تنتظـرهم               

  .وتساعدهم في اختيار استراتيجياتهم الدولية في المستقبل المنظور
  خوف وأمل

غالبية المقاالت المرصودة عبرت عن حالة اهتمام بالغ في األوساط الدولية بـالثورة المـصرية، يهـود                 
أمريكا وإسرائيل واليمينيون األمريكيون لم يكونوا استثناء، فكلهم عبروا عن اهتمام بالغ بتجمدهم أمـام               

  .ين أخبار العالم لحوالي ثالثة أسابيعشاشات التلفاز أليام لمتابعة أخبار الثورة والتي احتلت عناو
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لوبي إسرائيل واليمين األمريكي ال يخطئان الحديث، لذا عبرا في البداية عن حق المصريين في الحريـة                
  .والديمقراطية وفي حياة بال ديكتاتورية

داخل صدورهم، حيث قال الـبعض إنـه        " الخوف واألمل "ولكنهم تحدثوا بعد ذلك عن حالة يتنازع فيها         
يتمنى غدا أفضل لمصر والشرق األوسط والعرب والعالم وأن الثورة تعطيه األمل في هذا الغد، ولكـنهم               
يشعرون في ذات الوقت بالخوف مما قد تؤل إليه الثورة، حيث كرر هؤالء قولهم بأن الثورات ال تقـود                   

 إلى حريـة الـشعوب      بالضرورة إلى الديمقراطية، والديمقراطيات ال تقود بالضرورة إلى االستقرار أو         
  .والسالم الدولي
  خصوم إسرائيل

باألسـاس ومـن بعـدهم      " األخوان المسلمون "وبالطبع صب معظم هؤالء غالبية مخاوفهم على جماعة         
المعارض المصري المعروف محمد البرادعي، وعمرو موسى األمين العام لجماعـة الـدول العربيـة،               

  .ين وحركة كفايةوأيمن نور زعيم حزب الغد، واليساريين المصري
األخوان المسلمون حازوا على النصيب األعظم ألنهم إسالميون، ولتصريحات بعض قادتهم بخـصوص             
رغبتهم في مراجعة اتفاقية السالم مع إسرائيل، حيث حذر هؤالء من صعود اإلخوان، ومن أن إسرائيل                

 وجبهـة العمـل     سوف تكون محاصرة بإسالميين من جميع الجهات مع وجود حركة حماس في غـزة،             
  .اإلسالمي باألردن وحزب اهللا بلبنان

البرادعي جاء بعد اإلخوان ألنه انفتح عليهم وبسبب مواقفه المنفتحة علـى إيـران والناقـدة إلسـرائيل                  
والمساندة للفلسطينيين، كما يرى هؤالء، وهي مواقف سابقة اتخذها البرادعي قبل وبعـد عودتـه إلـى                 

  .مصر
ده لوبي إسرائيل بسبب تصريحاته وجرأته في نقد إسرائيل وجاء بعـده أيمـن              أما عمرو موسي فقد انتق    

  .نور
من النقد، حيث رأي البعض أن اإلخوان متحالفون في مصر مع اليسار المعـادي              " كفاية"ولم تسلم حركة    

  الذي شعر بالمهانة والمذلة في النكسة وثار ضد        1967ألمريكا وإسرائيل، وأن الطرفين معا يمثالن جيل        
  . يناير25 ثورة – هو وأبناؤه –السادات، وأن هذا الجيل لم ينس ثأره حتى قاد مرة أخرى 

مشكلة لوبي إسرائيل واليمين األمريكي لم تقتصر على صعود اإلسالميين واليسار المصري والبرادعـي              
  .وموسى فقط، فاألهم بالنسبة لهم كان سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونظامه

   نظام مباركمعنى
التدقيق في الكتابات يشعرك بمعنى نظام مبارك بالنسبة لهؤالء، فهو ال يقتصر على وجود مبـارك فـي                  

  .الحكم ونفوذ رموز نظامه كما يرى المصريون في الداخل
 والتي أعادت   1979نظام مبارك يعني للوبي إسرائيل واليمين األمريكي معاهدة السالم مع إسرائيل عام             

 األوسط وأدخلت مصر العصر األمريكي وجعلت من مصر حليف هام ألمريكـا وإسـرائيل               بناء الشرق 
والغرب، كما تعني تعاون مبارك مع إسرائيل ضد إيران واإلسالميين، ودعم مصر لحلفاء أمريكـا فـي                 
المنطقة، وتفرغ جيش إسرائيل لجبهات قتال ومواجهة أخرى وتقليله لفرص الحرب مع مصر وما يعنيه               

  .تغيير لخطط الجيش وتسليحه وعدد قواته ونوع عتاده، بل ونوع تدريب قواتهذلك من 
انهيار نظام مبارك كان يعني للوبي إسرائيل اختالل المعادالت السابقة جميعها، يعني أن إسرائيل سـوف        
ـ                 ا تعيد بناء إستراتيجيتها العسكرية في المنطقة، وأن أمريكا سوف تعيد بناء سياساتها وأن حلفـاء أمريك

سوف يعيدون تقييم مواقفهم، لذا شعر البعض بالحسرة على مبارك خاصة أنه وصل لدرجة كبيرة فـي                 
  .التعاون مع إسرائيل ضد إيران واإلسالميين في الوقت الحالي

كما وصل البعض في مخاوفه وتحيزه إلى القول بأن سقوط مبارك سوف يعني تراجع مـصر العلمانيـة    
  .والغربية كما يريدها هؤالء
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 والذي يقود مـا     -نتيجة لما سبق وذكرناه امس شن بعض قادة لوبي إسرائيل واليمين األمريكي المتشدد              
 حملة ضد أوباما في أيام الثورة األولي للمطالبة بدعم مبارك ، وذلك             -" الشاي األمريكية "يعرف بحركة   

حافظين الجدد ، وجيلين بـك      من أمثال تشارلز كروتهامر الكاتب المساند إلسرائيل والمعبر عن تيار الم          
المذيع التلفزيوني المعبر عن حركة الشاي واليمين األمريكي المتشدد ، ورش ليمبو اإلذاعـي اليمينـي                
المتشدد واسع النفوذ والذي دعم مبارك على طول الخط خالل الثورة ، والمنظمة الصهيونية األمريكيـة                

  .وهي أحد أكبر منظمات لوبي إسرائيل
هم حملة طالبوا فيها بدعم مبارك في مقابل الثوار، ورأوا في أي نقد أمريكي له رسـالة             شن هؤالء وغير  

لحلفاء أمريكا بالمنطقة بأن أمريكا مستعدة للتخلي عنهم كما تخلى أوباما عن مبارك، وبعد أن اتضح لهم                 
بعد رحيلـه،   أن مبارك بات جزءا من التاريخ، بدأ هؤالء في التفكير في سبل الحفاظ على نظام مبارك                 

  .من خالل عدد من المطالب الرئيسية
أول هذه المطالب الضغط على الجيش لمنع وصول اإلسالميين سريعا إلى السلطة، وذلك من خالل إطالة                

 مثل دانيال بـايبس مـدير       -فترة التحول الديمقراطي في مصر، والتي قد تحتاج لعقود كما يرى هؤالء             
  .، والمعروف بمواقفه المتشددة في مساندة إسرائيل)يالديفيامقره ف(منبر دراسات الشرق األوسط 

طالبوا اإلدارة األمريكية بالتدخل سريعا واستغالل فترة التحول الديمقراطي لدعم مناصري أمريكا             : ثانيا
في مصر في مواجهة معارضيها، ومن الذين دعموا تلك الفكرة بوضوح مايكل بارون الباحـث بمعهـد                 

  .المحافظ ، وجون بولتون سفير جورج دبليو بوش السابق باألمم المتحدةأمريكان انتربرايز 
استخدام سالح المساعدات األمريكية والعالقة مع الجيش والسياحة واالقتصاد للضغط على الجـيش             : ثالثا

والمصريين، وربطها بمدى التعاون مع أمريكا وإسرائيل، وهذا يعني إعادة تقييم مواقف مصر الجديـدة               
ر واستخدام أوراق الضغط األمريكية على مصر لتغيير سياسات الثـورة المـصرية بديناميكيـة        باستمرا

  .متحركة ومتجددة
وهو األكثر تشددا نادى البعض باستبعاد اإلسالميين من االنتخابات، وبرفض إشراك اإلسـالميين             : رابعا

خابات الشرق األوسط منـذ     في االنتخابات المقبلة في مصر على غرار رفض مشاركة اإلسالميين في انت           
فوز حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، وذلك من خالل وضع شروط مسبقة على مـشاركتهم ،               
وقد اقترب من هذا التوجه النائبة الجمهورية عن والية فلوريدا إليانا روزلنتين رئيـسة لجنـة الـشؤون                  

  .مساندة إسرائيلالخارجية بمجلس النواب األمريكي والمعروفة بتشددها في 
  إدارة أوباما

وبالطبع لم يشعر هؤالء بالثقة في المستقبل وبالقدرة على تحقيق أهدافهم السابقة ألكثر من سبب، وعلـى                 
رأسها شعورهم بأن األمور باتت خارج سيطرة أمريكا وإسرائيل، وأن أمريكا تلهـث وراء األحـداث ،                 

 على فشلها في التنبؤ بـالثورة ، ورأى هـؤالء أن            حتى طالب بعضهم بمحاسبة االستخبارات األمريكية     
االستخبارات األمريكية اكتفت بالتعاون مع االستخبارات المصرية خالل السنوات الماضية فـي قـضايا              

ونست جمع معلومات عن مصر، األمر الذي أفقد أوباما المبادرة وحصر سياسته            " اإلرهاب"مثل مكافحة   
  .المتأخرة" رد الفعل"في موقف 

ا رأى البعض أن إسرائيل وقفت أمام األحداث في حالة ارتباك عاجزة عن إدراك ما يحدث وتحديـد                  كم
موقفها بخصوصه، حتى نصح البعض قادة إسرائيل بالصمت في الفترة الراهنة ، معتبرين أن الـصمت                

  .أمام ما يحدث من ذهب
 إسرائيل واليمين األمريكـي مـن        والتي يعاديها لوبي   –أما السبب الثاني للشك فهو ضعف إدارة أوباما         

البداية ، وقد وصف هؤالء موقف أوباما من الثورة بالتردد الشديد، وأنها كانت كالالعب على الحبال أو                 
في إدارة األزمة ، فتارة يدعم أوباما مبارك إذا شعر بأن األخير باق في السلطة ،                " التحوط"كمن مارس   

  . الثوار منتصرون ال محالةوتارة يدعم أوباما الثوار إذا شعر بأن
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  تحديات أمام الثورة
وبغض النظر عن ثقة لوبي إسرائيل واليمين األمريكي المتشدد في قدراته وخياراتهما، أو عدمها، يحـب            

  :على الثوار إدراك ما يلي
  .حجم التحدي الدولي الذي يواجههم وجهود توضيح الصورة ومواجهة لوبيات نافذة ومتحفزة: أوال
ن الصراع على الرأي العام الدولي قائم وصعب ومتشعب وأن الدبلوماسية المـصرية الرسـمية               أ: ثانيا

  .والشعبية ما زال أمامهما الكثير
أن هناك عيونا وأقالما متربصة ومستعدة لتشويه الصورة ، وأن كل ما يكتب أو يقال يرصد وقـد                  : ثالثا

لم يتطلب قدرا عاليا مـن االلتـزام والـذكاء          يساء استخدامه ، وأن نجاح خطاب الثورة الذي أذهل العا         
  .والحنكة والقدرة على مخاطبة اآلخر

أن العالقات المصرية األمريكية متشعبة وذات جوانب متعددة سياسية واقتصادية وعسكرية، وأن            : رابعا
ائل أوراق الضغط عديدة وقديمة ومتشعبة ، وأنه من األولى فهم تلك العالقات وجوانبها المختلفـة والبـد                

  .المتاحة أمام السياسي المصري قبل المطالبة بتغييرها
في الخاتمة ، نعتقد أن الثورة المصرية حققت لمصر دبلوماسيا الكثير، وربما أكثر ممـا كـان يتوقـع                   
الكثيرون في فترة قصيرة للغاية ال تتعدى ثالثة أسابيع، ولكن الحفاظ على تلك المكتـسبات لـن يكـون                   

إلطالق في مواجهة لوبيات قوية ومتحفزة ومنظمة ، لذا ال بـديل عـن االلتـزام                بالمهمة السهلة على ا   
الخطابي في الوقت الراهن ، والدبلوماسية النشطة في أقرب فرصة ، والتريث والتدريج فـي المواقـف                 

  .الدبلوماسية في المستقبل المنظور، واهللا أعلم
   21/3/2011، الراية، الدوحة

  
  أيضا حماس إلىلت أمواج ارتدادية من مصر وص .60

  عاموس هرئيل وآفي يسسخروف
 قذيفة رجم في غضون دقائق      50 وقد وقع نحو من      -وقع هجوم بقذائف الرجم من القطاع أمس صباحا         

في كـانون   " الرصاص المصبوب " هذه أوسع عملية لحماس منذ انتهت عملية         -على بلدات غالف غزة     
في عدد من حوادث اخرى مع الجيش االسرائيلي مدى         كانت المنظمة في الحقيقة مشاركة      . 2009الثاني  

تلك المدة، لكنها كانت في األكثر وقائع في نطاق أضيق، وامتنعت حماس ايضا على نحو عام من تحمل                  
  .مسؤولية رسمية عن الهجمات

 أمس أعلنت حماس على رؤوس األشهاد بأن رجالها يقفون من وراء االطالق وأعطت تعليال لذلك هـو                 
ففي يوم االربعـاء صـباحا      . يل بحسب رأيها هي المسؤولة عن زيادة حدة جولة العنف الحالية          ان اسرائ 

قُتل بالهجوم االسرائيلي الـذي     . هاجم سالح الجو معسكر تدريب لحماس فوق أنقاض مستوطنة نتساريم         
يزعمـون  . كان ردا على سقوط قذيفة قسام قرب سدروت قبل ذلك ببضع ساعات، نشيطان من المنظمة              

ي حماس، وبقدر ما من الصدق، ان اسرائيل هي التي تجاوزت هنا قواعد اللعب غير المكتوبـة بـين                   ف
كان الرد المعمول به في مثـل هـذه         . فقد أطلق صاروخ القسام ذاك فصيلة فلسطينية صغيرة       . الجانبين

ـ           " الهجوم على عقارات  "الحاالت في الماضي     ر أو قصف مكاتب فارغة لحماس أو نفق تهريب مـن غي
  .إحداث خسائر باألرواح

 كما كانت الحال في جوالت عنف سابقة، يبدو انه يوجد أكثر من المشترك في تقديرات الطـرفين ممـا                 
ضاعفت حماس اطالق النار أمس لتقدير بارد وهذا ما فعلتـه           . هما مستعدان لالعتراف به بصوت جهير     

ي الرسمي هو أن قصف المعسكر اآلهل لم        الزعم االسرائيل . اسرائيل ايضا بقصفها المعسكر في نتساريم     
. يتجاوز المقبول تجاوزا مفرطا وأنه كان يجب تذكير حماس بمسؤوليتها عن ضبط الفصائل الـصغيرة               

وفي واقع االمر ليس من الممتنع ان يكون القصف قد عبر عن الجو العام في ساحات اخرى، بعد مقتـل                    
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التي حملت ارسالية الصواريخ من ايران الى القطاع قبـل          أبناء عائلة بوغل في ايتمار واحتجاز السفينة        
  .ذلك بيوم

من القطاع على سيارة    " فاغوت"الذي اشتمل ايضا على اطالق صاروخ مضاد للدبابات         ( برغم التصعيد   
. ، يبدو اآلن ان اسرائيل وحماس ما تزاالن غير معنيتين في مواجهـة واسـعة              )عسكرية في ليلة الجمعة   

إن تقصير فتـرات    . أنك تعلم من أين تبدأ جولة الضربات لكنك لن تعلم أبدا متى تنتهي            المشكلة كالعادة   
 في التصعيد السابق قبل شهر، أطلق الجهاد االسالمي قذيفة كاتيوشا علـى بئـر               -الهدنة بين الجوالت    

ة  يزيد في خطر فقدان السيطرة الى درجة عملية هجومية أوسع من الجيش االسرائيلي على غز               -السبع  
  .خالل هذه السنة

 حماس، كما تزعم، تريد في الحاصل ان تحدد من جديد الوضع الراهن على حدود القطـاع، غيـر ان                   
فهي تقول انـه كـان فـي        . مصادر فلسطينية خصوصا في غزة تشكك في التفسير الذي تقدمه المنظمة          

ا اعالن رسمي من فـتح      فحماس في االيام االخيرة في ازمة وبين يديه       . القصف المكثف أمس علّة اخرى    
. أجج تصريح فتح اختالفا داخليا في حماس      . برغبتها في المصالحة والوحدة بين المعسكرين الفلسطينيين      

ففي يوم الثالثاء االخير دعا رئيس حكومة حماس، اسماعيل هنية، رئيس الـسلطة الفلـسطينية محمـود                
باس سريعا وأعلن بأنه مستعد للمجيء      أجاب ع . عباس الى زيارة غزة لمعاودة بحث انشاء حكومة وحدة        

لكن دعوة هنية لعباس لم تكن بعلم أو برأي من كبار حماس في دمشق وناس الذراع العـسكرية                  ". غدا"
هذان المعسكران في حماس يرون مجيء عباس المحتمل الى غزة مشكلة تكمن فيها             . للمنظمة في القطاع  

ي الى انتخابات جديدة تشكك في امكانية سيطرة حمـاس          فالمصالحة الداخلية الفلسطينية قد تفض    . مخاطرة
ُأجري لقاء صحفي أمس مع موقع انترنت لحماس مع أحد قادة حماس فـي دمـشق وهـو             . على القطاع 

  ".حيلة سياسية"محمد نزال الذي زعم أن اعالن الرئيس عباس استعداده للمجيء الى غزة كان 
وع االخير ازاء اجراء عباس والمظاهرات في أنحاء         ال شك في أن حماس تجد نفسها في حرج في االسب          

في حين تُمكّن السلطة الفلسطينية في رام اهللا من اقامة المظاهرات،           . المناطق المؤيدة للوحدة والمصالحة   
أمس هوجم فريق لوكالة االنباء     . تكافح حماس في غزة المتظاهرين بل الصحفيين الذين يغطونها اعالميا         

واحتجاجا على الواقعة أجرى صحفيون في غزة مظاهرة        .  أيدي شرطيي حماس   في غزة على  " رويترز"
  .على حكومة حماس

 يبدو ان مشايعة الجمهور الفلسطيني لحماس في انخفاض، أصبحوا بعده أكثر جرأة على الخروج المعلن               
 العربـي   اذا كان قادة حماس قد قدروا حتى اآلن أن الثورة في مصر واألحداث في شوارع العالم               . عليها

في نهاية االسبوع شعروا الول مرة حتى       . ستكون في مصلحة المنظمة فان االمور اآلن تبدو أكثر تعقيدا         
  .في دمشق، وهي حصن تأييد حماس، باألمواج االرتدادية لربيع الشعوب العربي

  هآرتس
 20/3/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  :كاريكاتير .61
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